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 احلدود كتاب 

 َا املكقٛر باؿزٚر؟

ِ٘ َؾ٬ }ٖٚٞ: ايعكٛبات املكزص٠ ؽضعا يف املعافٞ، يتُٓع َٔ ايٛقٛع يف َجًٗا، ٚسزٚر اهلل: قاصَ٘، يكٛي٘ تعاىل:  ًَِو سٴزٴٚرٴ ايًَّ ... ِت

ٖٳا... ٚسزٚرٙ أٜنا: َا سزٙ ٚقزصٙ، ناملٛاصٜح، ٚتظٚز ا٭صبع. َٚا سزٙ ايؾضع ٫ جيٛط ؾٝ٘ طٜار٠ ٫ٚ ْكقإ يكٛي٘ تعاىل:  {تٳِكضٳبٴٛ

ٖٳا} ِ٘ َؾ٬ تٳعٵتٳزٴٚ ًَِو سٴزٴٚرٴ ايًَّ  {ِت

 

 ع٢ً َٔ ٜهٕٛ اؿز؟

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘،  ٫ سز إ٫ ع٢ً َهًـ أٟ: بايؼ عاقٌ. ؿزٜح صؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١

 

 َٔ ِٖ َٔ ٫ سز عًِٝٗ؟

 صٚاٙ ايٓغا٥ٞ.  "عؿٞ ٭َيت عٔ اـطأ، ٚايٓغٝإ، َٚا اعتهضٖٛا عًٝ٘" :٫ٚ سز ع٢ً ْا٥ِ يشيو، ٫ٚ ع٢ً َهضٙ، ؿزٜح

١ُ٥ ؾًِ أعتٝكغ إ٫ ٚص٣ٚ ععٝز يف عٓٓ٘ عٔ طاصم بٔ ؽٗاب قاٍ: أتٞ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘، باَضأ٠ قز طْت، قايت: إْٞ نٓت ْا

بضدٌ قز دجِ عًٞ، ؾد٢ً عبًٝٗا ٚمل ٜنضبٗا ٚصٟٚ: أْ٘ أتٞ باَضأ٠ اعتغكت صاعٝا ؾأب٢ إٔ ٜغكٝٗا إ٫ إٔ متهٓ٘ َٔ ْؿغٗا، 

 .ؾكاٍ يعًٞ: َا تض٣ ؾٝٗا؟ قاٍ: إْٗا َنطض٠، ؾأعطاٖا ؽ٦ٝا ٚتضنٗا

 

  ٌٖ ٜؾرتط يف اؿز أٟ ٜهٕٛ عامل بايتشضِٜ؟

 .َٔ َغًِ ٚسَٞ غ٬ف سضبٞ َٚغتأَٔ ًَتظّ ٭سهاّ اٱع٬ّ
َٔ عًُ٘ ٚص٣ٚ ععٝز بٔ املغٝب، قاٍ: سنض ايظ٢ْ بايؾاّ، ؾكاٍ  عامل بايتشضِٜ ملا صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ أُْٗا قا٫: ٫ سز إ٫ ع٢ً

سضَ٘ صدٌ: طْٝت ايباصس١. قايٛا: َا تكٍٛ؟ قاٍ: َا عًُت إٔ اهلل سضَ٘، ؾهتب بٗا إىل عُض، ؾهتب إٕ نإ ٜعًِ إٔ اهلل 

ؾشزٚٙ، ٚإٕ مل ٜهٔ عًِ ؾأعًُٛٙ، ؾإٕ عار ؾاصمجٛٙ ٚنشا إٕ دٌٗ عني املضأ٠: َجٌ إٔ ٜظف إيٝ٘ غري طٚدت٘، ؾٝعٓٗا طٚدت٘، أٚ 

ٜزؾع إيٝ٘ غري داصٜت٘ ؾٝعٓٗا داصٜت٘، أٚ جيز ع٢ً ؾضاؽ٘ اَضأ٠ حيغبٗا طٚدت٘ أٚ داصٜت٘ ؾٝطأٖا ؾ٬ سز عًٝ٘، ٭ْ٘ غري قافز 

 . ارص٩ٚا اؿزٚر بايؾبٗات َا اعتطعتِ :يؿعٌ احملضّ، ٚؿزٜح

 

 ٌٖ جيٛط قبٍٛ ايؾؿاع١ يف اؿزٚر؟
 ٚؼضّ ايؾؿاع١، ٚقبٛهلا يف سز هلل تعاىل بعز إٔ ٜبًؼ اٱَاّ يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ؾ٬ٗ قبٌ إٔ تأتٝين ب٘ 

 صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر.  "َٔ سايت ؽؿاعت٘ رٕٚ سز َٔ سزٚر اهلل ؾٗٛ َنار هلل يف أَضٙ"ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا 

صٚاٙ  "أتؾؿع يف سز َٔ سزٚر اهلل؟! "ٚ٭ٕ أعا١َ بٔ طٜز ملا ؽؿع يف املدظ١َٝٚ اييت عضقت غنب ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚقاٍ:

 .أمحز َٚغًِ مبعٓاٙ

 

 أسنض فؿ١ إقا١َ اؿز؟

 .ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض، ٫ٚ جيُع بني َعقٝتنيٚػب إقا١َ اؿز ٚيٛ نإ َكُٝ٘ ؽضٜها يف املعق١ٝ يٛدٛب ا٭َض باملعضٚف، -
٫ٚ ٜكُٝ٘ إ٫ اٱَاّ أٚ ْا٥ب٘ عٛا٤ نإ اؿز هلل تعاىل، نشز ايظ٢ْ أٚ ٯرَٞ، نشز ايكشف، ٭ْ٘ ٜؿتكض إىل ا٫دتٗار. ٫ٚ ٜ٪َٔ -

ٔ بعزٙ ْٚا٥ب٘ نٗٛ ؾٝ٘ اؿٝـ، ؾٛدب تؿٜٛن٘ إيٝ٘. ٚ٭ْ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، نإ ٜكِٝ اؿزٚر يف سٝات٘، ٚنشا خًؿا٩ٙ َ

ؾاصمجٗا. ؾاعرتؾت، ؾضمجٗا ٚ أَض بضدِ َاعظ. ٚمل  ... ٚاغز ٜا أْٝػ إىل اَضأ٠ ٖشا ؾإٕ اعرتؾت"يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 . "حينضٙ ٚقاٍ يف عاصم أتٞ ب٘ اسٖبٛا ب٘ ؾاقطعٛٙ
نت بكاٜا ا٭ْقاص جيًزٕٚ ٥٫ٚزِٖ يف ٚايغٝز ع٢ً صقٝك٘ ايكٔ صٟٚ سيو عٔ ابٔ َغعٛر ٚابٔ عُض. ٚقاٍ ابٔ أبٞ ي٢ًٝ: أرص-

أقُٝٛا اؿزٚر ع٢ً َا ًَهت  "فايغِٗ اؿزٚر إسا طْني، ٚص٣ٚ ععٝز: إٔ ؾاط١ُ سزت داص١ٜ هلا ٚيكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:

 صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر."أمياْهِ 

ت إٕ طْ:عٔ ا٭١َ إسا طْت ٚمل ؼقٔ، قاٍع٦ٌ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  "ٚ عٔ أبٞ ٖضٜض٠، ٚطٜز بٔ خايز اؾٗين قا٫: 

 َتؿل عًٝ٘."ايج١،أٚ ايضابع٫١ أرصٟ بعز ايجبٝعٖٛا ٚيٛ بنؿري قاٍ ابٔ ؽٗاب:ثِ إٕ طْت ؾادًزٖٚا، ثِ ؾادًزٖٚا.ثِ إٕ طْت ؾادًزٖٚا،
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ٚإٔ تٓؾز ا٭ؽعاص، ٚإٔ  ٢ْٗ إٔ ٜغتكار باملغذز،"ٚؼضّ إقاَت٘ يف املغذز ؿزٜح سهِٝ بٔ سظاّ: إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ،-

 .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايزاصقطين مبعٓاٙ"تكاّ ؾٝ٘ اؿزٚر

 

 أسنض تضتٝب اؿزٚر َٔ سٝح ايؾز٠؟

ِٔ }٭ْ٘ تعاىل خك ايظ٢ْ مبظٜز تأنٝز بكٛي٘:  ٚأؽزٙ: دًز ايظ٢ْ، ؾايكشف، ؾايؾضب، ؾايتعظٜض ُٳا صٳِأَؾ١ْ ِؾٞ ِرٜ ِٗ ِٵ ِب ٚٳ٫ تٳِأخٴشٵُن

ِ٘  .َظٜز تأنٝز. ٫ٚ ميهٔ سيو يف ايعزر، ؾٝهٕٛ يف ايقؿ١. ٚ٭ٕ َا رْٚ٘ أخـ َٓ٘ يف ايعزر، ؾهشا يف ايقؿ١ ؾاقتن٢  {ايًَّ

 

 ؟بايٓغب١ يًضدٌ ٚبايٓغب١ يًُضأ٠ نٝـ ٜكاّ سز اينضب بايغٛط
عًٝ٘ ٭ْ٘ ٫ أٟ: بغٛط ٫ خًل. ْك  بايغٛط ٜٚنضب ايضدٌ قا٥ُا ٭ْ٘ ٚع١ًٝ إىل إعطا٤ نٌ عنٛ َٔ اؾغز سع٘ َٔ اينضب-1

إٔ صد٬ اعرتف عٓز ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾأتٞ بغٛط  "ٜ٪مل. ٫ٚ دزٜز، ي٬٦ جيضح. ٚص٣ٚ َايو عٔ طٜز بٔ أعًِ َضع٬:

 "َهغٛص، ؾكاٍ: ؾٛم ٖشا ، ؾأتٞ بغٛط دزٜز مل تهغض مثضت٘ ؾكاٍ: بني ٖشٜٔ . ٫ٚ ٜبايؼ يف مضب، ٭ٕ ايكقز أرب٘ ٫ ٬ٖن٘

٫ ٜبزٟ إبط٘ يف ؽ٤ٞ َٔ اؿزٚر. ٚعٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: مضب بني مضبني، ٚ عٛط بني عٛطني ٫ٚ ميز  ٚقاٍ اٱَاّ أمحز:

 .٫ٚ ٜضبط، ٫ٚ جيضر َٔ ايجٝاب، يعزّ ْكً٘، ٚقاٍ ابٔ َغعٛر، صمٞ اهلل عٓ٘: يٝػ يف رٜٓٓا َز ٫ٚ قٝز ٫ٚ ػضٜز
 اـقٝتني، ي٬٦ ٜ٪رٟ إىل قتً٘، أٚ سٖاب َٓؿعت٘، ٚجيب اتكا٤ ايٛد٘. ٚايضأؼ، ٚايؿضز، ٚاملكتٌ نايؿ٪ار ٚ-

 .ٚقاٍ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘: امضب ٚأٚدع، ٚاتل ايضأؼ ٚايٛد٘ ٚقاٍ: يهٌ َٔ اؾغز سغ، إ٫ ايٛد٘ ٚايؿضز
 ٚتؾز عًٝٗا ثٝابٗا ٚمتغو ٜزاٖا ٭ْ٘ أعرت تنضب املضأ٠ دايغ١ ٚايضدٌ قا٥ُا "ٚتنضب املضأ٠ دايغ١ يكٍٛ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘:-2

 .. اؿزٜح. صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر"هلا، ٚيف سزٜح اؾ١ٝٓٗ:... ؾأَض بٗا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾؾزت عًٝٗا ثٝابٗا

 

 ٌٖ بعز اؿز عكٛب١؟

 .ٚحيضّ بعز اؿز سبػ ْك عًٝ٘

 .ٚإٜشا٤ به٬ّ نايتعبري، يٓغد٘ مبؾضٚع١ٝ اؿز
 .َتؿل عًٝ٘"َٚٔ أفاب َٔ سيو ؽ٦ٝا ؾعٛقب ب٘ ؾٗٛ نؿاص٠ ي٘ "ٚؾٝ٘: ـرب عبار٠، ْك عًٝ٘،.ٚاؿز نؿاص٠ يشيو ايشْب ايشٟ أٚدب٘

 

 ٌٖ َٔ أت٢ سزا يظَ٘ إخباص اؿانِ؟
 .  "إٕ اهلل عتري حيب ايغرت "َٚٔ أت٢ سزا عرت ْؿغ٘، ٚمل ٜغٔ إٔ ٜكض ب٘ عٓز اؿانِ ؿزٜح:

 .َٚٔ قاٍ ؿانِ: أفبت سزا، مل ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ َا مل ٜبني، ْك عًٝ٘

 

 ٌٖ إٕ تعزرت سزٚر َٔ دٓػ ٚاسز تعزرت اؿزٚر عًٝ٘؟

ؾ٬ حيز ع٣ٛ َض٠. سهاٙ ابٔ املٓشص:  تزاخًت :ٚإٕ ادتُعت سزٚر هلل تعاىل َٔ دٓػ ٚاسز: بإٔ ط٢ْ أٚ عضم أٚ ؽضب اـُض َضاصا

سز، ٚنايهؿاصات َٔ إمجاع َٔ حيؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ، ٭ٕ ايػضض ايظدض عٔ إتٝإ َجٌ سيو يف املغتكبٌ، ٖٚٛ سافٌ عز ٚا

 .دٓػ

 

 َاسا ٚإٕ تعزرت أدٓاؼ اؿزٚر ؾٌٗ تتعزر اؿزٚر عًٝ٘؟
َٚٔ أدٓاؼ ؾ٬ تتزاخٌ، نبهض ط٢ْ ٚعضم ٚؽضب اـُض. ٜٚبزأ با٭خـ ؾا٭خـ: ؾٝشز أ٫ٚ يؾضب، ثِ يظ٢ْ، ثِ يكطع، ٚإٕ 

َغعٛر، صمٞ اهلل عٓ٘: إسا ادتُع سزإ أسزُٖا: نإ ؾٝٗا قتٌ: بإٔ نإ ايظاْٞ يف املجاٍ ققٓا اعتٛيف ايكتٌ ٚسزٙ، يكٍٛ ابٔ 

 .ايكتٌ أساط ايكتٌ بشيو صٚاٙ ععٝز، ٫ٚ ٜعضف ي٘ كايـ َٔ ايقشاب١ ٚ٭ٕ ايػضض ايظدض، َٚع ايكتٌ ٫ ساد١ ي٘

 
 ايظ٢ْ سز باب

 َا املكقٛر بايظ٢ْ؟

أعًِ بعز ايكتٌ سْبا أععِ َٔ ايظ٢ْ. ٚأمجعٛا  ٖٛ ؾعٌ ايؿاسؾ١ يف قبٌ أٚ ربض ٖٚٛ َٔ أنرب ايهبا٥ض. قاٍ اٱَاّ أمحز: ٫ :ايظ٢ْ

ٚٳعٳا٤ٳ عٳِب٬ّٝ}ع٢ً ؼضمي٘، يكٛي٘ تعاىل ٕٳ َؾاِسؾٳ١ّ  ٘ٴ َنا َّْ عأيت صعٍٛ اهلل، ف٢ً "ٚعٔ عبز اهلل بٔ َغعٛر قاٍ:   {ٚٳ٫ تٳِكضٳبٴٛا ايظِّْٳ٢ ِإ
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؟ قاٍ: إٔ تكتٌ ٚيزى كاؾ١ إٔ ٜطعِ َعو . قًت: اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٟ ايشْب أععِ؟ قاٍ: إٔ ػعٌ هلل ْزا ٖٚٛ خًكو . قًت: ثِ أٟ

 .َتؿل عًٝ٘ "ثِ أٟ؟ قاٍ: إٔ تظاْٞ ع١ًًٝ داصى

 

 أسنض سز ط٢ْ احملقٔ ؟
ؾإسا ط٢ْ احملقٔ ٚدب صمج٘ ست٢ ميٛت ؿزٜح عُض قاٍ: إٕ اهلل بعح قُزا، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، باؿل ٚأْظٍ عًٝ٘ ايهتاب، 

ؾكضأتٗا، ٚعكًتٗا، ٚٚعٝتٗا، ٚصدِ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚصمجٓا بعزٙ، ؾأخؾ٢ إٕ ؾهإ ؾُٝا أْظٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايضدِ 

 ايضدِ يف نتاب اهلل، ؾٝنًٛا برتى ؾضٜن١ أْظهلا اهلل تعاىل.  جندطاٍ بايٓاؼ طَإ إٔ ٜكٍٛ قا٥ٌ: َا 

ؾايضدِ سل ع٢ً َٔ ط٢ْ إسا أسقٔ َٔ ايضداٍ ٚايٓغا٤ إسا قاَت ب٘ ايب١ٓٝ، أٚ نإ اؿبٌ، أٚ ا٫عرتاف، ٚقز قضأتٗا: ايؾٝذ 

 صدِ َاعظا"ٚايؾٝد١ إسا طْٝا ؾاصمجُٖٛا ايبت١ ْها٫ َٔ اهلل ٚاهلل عظٜظ سهِٝ َتؿل عًٝ٘، ٚ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 
 . "ٙٚايػاَز١ٜ، ٚصدِ اـًؿا٤ بعز

 

 ٌٖ يف سز ط٢ْ احملقٔ دًز قبٌ ايضدِ؟

ٌٖٚ جيًز قبً٘ ع٢ً صٚاٜتني، إسزاُٖا: جيب ي١ٰٜ. ٚعٔ عًٞ أْ٘ مضب عضاخ١ ّٜٛ اـُٝػ، ٚصمجٗا ّٜٛ اؾُع١، ٚقاٍ: دًزتٗا -

ٚايجٝب بايجٝب دًز َا١٥  :"ٙ أمحز ٚايبداصٟ. ٚيف سزٜح عبار٠بهتاب اهلل، ٚصمجتٗا بغ١ٓ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚا

 .. صٚاٙ َغًِ ٚغريٙ "ٚايضدِ 

٫ دًز عًٝ٘. ملا تكزّ عٔ ابٔ َغعٛر. ٚ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صدِ َاعظا ٚايػاَز١ٜ ٚمل جيًزُٖا ٚقاٍ ٭ْٝػ  :ٚايجا١ْٝ-

ح عبار٠: إْ٘ أٍٚ سز ْظٍ، ٚإٕ سزٜح ؾإٕ اعرتؾت ؾاصمجٗا ٚيٛ ٚدب اؾًز ٭َض ب٘. قاٍ ا٭ثضّ: مسعت أبا عبز اهلل ٜكٍٛ: يف سزٜ

 .َاعظ بعزٙ. ٚعُض صدِ ٚمل جيًز ٫ٚ جيب ايضدِ إ٫ ع٢ً احملقٔ بإمجاع أٌٖ ايعًِ

 

 َٚا ؽضٚط اٱسقإ؟ احملقٔ ؟َٔ ٖٛ 

 .ٚاحملقٔ ٖٛ َٔ ٚط٧ طٚدت٘ يف قبًٗا بٓهاح فشٝح ٫ باطٌ ٫ٚ ؾاعز، ٭ْ٘ يٝػ بٓهاح يف ايؾضع-
صٚاٙ َغًِ. ٫ٚ ٜهٕٛ  "ايجٝب بايجٝب دًز َا١٥ ٚايضدِ"ُٖٚا سضإ َهًؿإ ؾ٬ إسقإ َع فػض أسزُٖا أٚ دْٓٛ٘ أٚ صق٘، ؿزٜح: 

 ثٝبا إ٫ بشيو، ٚ٭ٕ اٱسقإ نُاٍ ؾٝؾرتط إٔ ٜهٕٛ يف ساٍ ايهُاٍ. 

 ٚتقري ايظٚد١ أٜنا قق١ٓ سٝح ناْا بايقؿات املتكز١َ ساٍ ايٛط٤.-

 

 ع٬ّ يف اٱسقإ؟ٌٖ ٜؾرتط اٱ

 .. َتؿل عًٝ٘"أَض بضدِ ايٝٗٛرٜني ايظاْٝني ؾضمجا "٫ٚ ٜؾرتط اٱع٬ّ يف اٱسقإ ملا ص٣ٚ ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

 ٌٖ ايتغضٟ حيقٌ ب٘ إسقإ؟
خ٬ؾا يف إٔ ايتغضٟ ٫ حيقٌ ب٘ ٫ٚ خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ يف إٔ ايظ٢ْ ٚٚط٤ ايؾب١ٗ ٫ ٜقري ب٘ أسزُٖا ققٓا ٫ٚ ْعًِ بِٝٓٗ 

 .اٱسقإ يٛاسز َُٓٗا، يهْٛ٘ يٝػ بٓهاح ٫ٚ تجبت ؾٝ٘ أسهاَ٘

 
 أسنض سز ط٢ْ اؿض غري احملقٔ؟

َِا٥ٳ١َ دٳ}ٚإٕ ط٢ْ اؿض غري احملقٔ دًز َا١٥ دًز٠ ب٬ خ٬ف يكٛي٘ تعاىل: - ُٳا  ٗٴ ٓٵ َِ ٚٳاِسٍز   ٌَّ ٚٳايظَّاِْٞ َؾادٵًِزٴٚا ُن ٝٳ١ُ   {ًِزٳ٠ٍ...... ايظَّاِْ

 .صٚاٙ َغًِ "ايبهض بايبهض دًز َا١٥ ٚتػضٜب عاّ"ٚسزٜح عبار٠ َضؾٛعا: 
ٚغضب عاَا ملا عبل، ص٣ٚ ايرتَشٟ عٔ ابٔ عُض إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، مضب ٚغضب ٚإٔ أبا بهض مضب ٚغضب، ٚإٔ عُض -

 ْٚ٘. قاي٘ يف ايهايف.إىل َغاؾ١ ايكقض ٭ٕ أسهاّ ايغؿض َٔ ايكقض ٚايؿطض ٫ تجبت بز مضب ٚغضب

ٚقاٍ: ٚسٝح صأ٣ اٱَاّ ايظٜار٠ يف املغاؾ١ ؾً٘ سيو، ٭ٕ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘، غضب إىل ايؾاّ ٚايعضام ٚإٕ صأ٣ ايظٜار٠ ع٢ً اؿٍٛ  

 مل جيظ، ٭ٕ َز٠ اؿٍٛ َٓقٛل عًٝٗا ؾًِ ٜزخًٗا ا٫دتٗار، ٚاملغاؾ١ غري َٓقٛل عًٝٗا، ؾضدع ؾٝٗا إىل ا٫دتٗار. اْت٢ٗ. 

 .ٚتػضب اَضأ٠ َع قضّ. يعُّٛ ْٗٝٗا عٔ ايغؿض ب٬ قضّ. ٚعًٝٗا أدضت٘. ٜٚػضب غضٜب إىل غري ٚطٓ٘
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 أسنض سز ط٢ْ ايضقٝل؟

ٔٳ اِيعٳشٳاِب...}دًز مخغني دًز٠ بهضا أٚ ثٝبا، يكٛي٘ تعاىل:  :ٚإٕ ط٢ْ ايضقٝل َِ ٓٳاِت  ُٴشٵقٳ َٳا عٳ٢ًَ اِي ـٴ  َّٔ ِْقٵ ِٗ ٝٵ ًَ ٚايعشاب  {... َؾعٳ

َا١٥ دًز٠، ؾٝٓقضف ايتٓقٝـ إيٝ٘ رٕٚ غريٙ، ٚايضدِ ٫ ٜتأت٢ تٓقٝؿ٘. ٚعٔ عبز اهلل بٔ عٝاـ املدظَٚٞ  :ص يف ايكضإٓاملشنٛ

 .قاٍ: أَضْٞ عُض بٔ اـطاب يف ؾت١ٝ َٔ قضٜؿ ؾذًزْا ٥٫ٚز َٔ ٥٫ٚز اٱَاص٠ مخغني مخغني يف ايظ٢ْ ٚصٚاٙ َايو
ٚعًِ، مل ٜأَض بتػضٜب ا٭١َ إسا طْت يف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠، ٚطٜز بٔ  ٢ً اهلل ع٫ًٚ٘ٝ ٜػضب ٭ٕ تػضٜب٘ إمضاص بغٝزٙ رْٚ٘ ٚ٭ْ٘ ف

 .خايز ٚقز عبل

 

 أسنض سز ط٢ْ ايشَٞ مبغ١ًُ؟

 .ٚإٕ ط٢ْ ايشَٞ مبغ١ًُ: قتٌ ْك عًٝ٘، ٫ْتكاض عٗزٙ، ٚملا صٟٚ عٔ عُض، ٚتكزّ يف اؾٗار

 

 ٌٖ ٜكاّ سز ايظ٢ْ ع٢ً سضبٞ ط٢ْ مبغ١ًُ؟

 .ؾ٬ ؽ٤ٞ عًٝ٘ َٔ د١ٗ ايظ٢ْ ٭ْ٘ َٗزص ايزّ، ٚ٭ْ٘ غري ًَتظّ بأسهآَاٚإٕ ط٢ْ اؿضبٞ: 

 

 َاسا يف ساي١ إٕ ط٢ْ احملقٔ بػري احملقٔ؟
ٚإٕ ط٢ْ احملقٔ بػري احملقٔ ؾًهٌ سزٙ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٚطٜز بٔ خايز يف صدًني اختقُا إىل صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

... ٚقاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ٚع٢ً ابٓو دًز َا١٥ ٚتػضٜب " ؾظ٢ْ باَضأت٘. ٚؾٝ٘ٚنإ ابٔ أسزُٖا عغٝؿا عٓز اٯخض 

 .صٚاٙ اؾُاع١ "ؾػزا عًٝٗا، ؾاعرتؾت ؾضمجٗا :عاّ، ٚاغز ٜا أْٝػ إىل اَضأ٠ ٖشا ؾإٕ اعرتؾت ؾاصمجٗا . قاٍ

 

 أسنض سهِ َٔ ط٢ْ بب١ُٝٗ؟
اؼ، ٖٚٛ قٍٛ َايو ٚايؾاؾعٞ، ٭ْ٘ مل ٜقح ؾٝ٘ ْك، ٫ٚ سض١َ ي٘، ٚايٓؿٛؼ َٚٔ ط٢ْ بب١ُٝٗ عظص ٫ٚ سز عًٝ٘، صٟٚ عٔ ابٔ عب

صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ.  "َٔ ٚقع ع٢ً بُٗٝ٘ ؾاقتًٛٙ، ٚاقتًٛا ايب١ُٝٗ"تعاف، ٚعٓ٘: عًٝ٘ اؿز، ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا: 

 .ٚمعؿ٘ ايطشاٟٚ. ٚيف ٚدٛب قتًٗا صٚاٜتإ. ٚنضٙ أمحز أنٌ ؿُٗا

 
 هِ َٔ تًٛط بػ٬ّ؟أسنض س
بػ٬ّ يظَ٘ اؿز، ؿزٜح أبٞ َٛع٢ َضؾٛعا: إسا أت٢ ايضدٌ ايضدٌ ؾُٗا طاْٝإ ٚعٓ٘: سزٙ ايضدِ بهٌ ساٍ، ٭ْ٘  ٚيٛ تًٛط

َٔ ٚدزمتٛٙ  "إمجاع ايقشاب١ ؾإِْٗ أمجعٛا ع٢ً قتً٘، ٚإمنا اختًؿٛا يف ايهٝؿ١ٝ، قاي٘ يف ايؾضح. ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعا:

 صٚاٙ اـُغ١ إ٫ ايٓغا٥ٞ.  "ؾاقتًٛا ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘ ٜعٌُ عٌُ قّٛ يٛط

 

 أسنض سز َٔ ٚقع ع٢ً سات قض١َ بعكز أٚ غريٙ؟

 ٚيف سز َٔ ٚقع ع٢ً سات قضَ٘ بعكز أٚ غريٙ صٚاٜتإ.

 سزٙ سز ايظ٢ْ يعُّٛ اٯ١ٜ ٚا٭خباص.  :إسزاُٖا 

يكٝت عُٞ، َٚع٘ ايضا١ٜ، ؾكًت أٜٔ تضٜز؟ قاٍ بعجين صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  "ٚايجا١ْٝ: ٜكتٌ بهٌ ساٍ، ملا ص٣ٚ ايربا٤ قاٍ:

َٔ ٚقع ع٢ً سات "سغٓ٘ ايرتَشٟ، ٚص٣ٚ ابٔ َاد٘ بإعٓارٙ َضؾٛعا:  "إىل صدٌ تظٚز اَضأ٠ أبٝ٘ بعزٙ: إٔ أمضب عٓك٘، ٚآخش َاي٘

 ."ٔ أبٞ بهض ايقزٜل، صمٞ اهلل عٓ٘قضّ ؾاقتًٛٙ ٫ٚ جيٛط يًشانِ إٔ ٜكِٝ اؿز بعًُ٘، ٭ٕ سيو ٜض٣ٚ ع

 
 أسنض ؽضٚط ٚدٛب سز ايظ٢ْ؟

 :ٚؽضط ٚدٛب اؿز ث٬ث١

 .أسزٖا: تػٝٝب اؿؾؿ١ أٚ قزصٖا يعزَٗا-
إْٞ ٚدزت اَضأ٠ يف "يف ؾضز أٚ ربض ٯرَٞ سٞ سنض أٚ أْج٢ ؿزٜح ابٔ َغعٛر: إٔ صد٬ دا٤ إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ: 

ِِ ايق٠َ٬َّ }نٌ ؽ٤ٞ، غري أْٞ مل أْهشٗا، ؾاؾعٌ بٞ َا ؽ٦ت. ؾكضأ عًٝ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايبغتإ ؾأفبت َٓٗا ٚٳَأِق

ٔٳ ايغ٦َِّّٝٳاِت ِٖبٵ ٜٴشٵ ٓٳاِت  َّ اِيشٳغٳ ٌِ ِإ ٝٵ ٔٳ ايَّ َِ ٚٳطٴَيؿّا  ٗٳاِص  َّٓ ِٞ اي  صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. " {َطضٳَؾ
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َغ١، قاٍ: أْهتٗا ، قاٍ: ْعِ. قاٍ: نُا ٜػٝب املضٚر يف املهش١ً ؾأقبٌ عًٝ٘ يف اـا "ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ يف سزٜح ا٭عًُٞ: 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايزاصقطين "ٚايضؽأ يف ايب٦ض؟ قاٍ: ْعِ ٚيف آخضٙ ؾأَض ب٘ ؾضدِ
ارص٩ٚا اؿزٚر عٔ املغًُني َا اعتطعتِ ؾإٕ نإ ي٘ كضز ؾدًٛا عبًٝ٘، ؾإٕ  "ايجاْٞ: اْتؿا٤ ايؾب١ٗ ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا:-

 .صٚاٙ ايرتَشٟ "إٔ خيط٧ يف ايعؿٛ، خري َٔ إٔ خيط٧ يف ايعكٛب١ اٱَاّ
ٚسنض أْ٘ قز صٟٚ َٛقٛؾا، ٚأْ٘ أفح. ٚقاٍ: ٚقز صٟٚ عٔ غري ٚاسز َٔ ايقشاب١: أِْٗ قايٛا َجٌ سيو. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا: 

عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ: إٔ اؿزٚر تزصأ  صٚاٙ ابٔ َاد٘. ٚقاٍ ابٔ املٓشص: أمجع نٌ َٔ حنؿغ "ارؾعٛا اؿزٚر َا ٚدزمت هلا َزؾعا"

 .بايؾبٗات
 .ايجايح: ثبٛت٘ إَا بإقضاص أصبع َضات-

٭ٕ َاعظ بٔ َايو اعرتف عٓز ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ا٭ٚىل، ٚايجا١ْٝ، ٚايجايج١، ؾضرٙ. ؾكٌٝ ي٘: إْو إٕ اعرتؾت ايضابع١  

إ٫ خريا، ؾأَض ب٘ ؾضدِ صٟٚ َٔ طضٜل عٔ ابٔ عباؼ ٚدابض ٚبضٜز٠ صمجو. ؾاعرتف ايضابع١ ؾشبغ٘، ثِ عأٍ عٓ٘، ؾكايٛا: ٫ ْعًِ 

 .ٚأبٞ بهض ايقزٜل. ست٢ ٚيٛ نإ اٱقضاص يف فايػ ٭ٕ ايػاَز١ٜ أقضت عٓزٙ بشيو يف فايػ صٚاٙ َغًِ

 .ٜٚغتُض ع٢ً إقضاصٙ إىل متاّ اؿز ؾإٕ صدع أٚ ٖضب نـ عٓ٘

ُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْتشزخ إٔ ايػاَز١ٜ َٚاعظا يٛ صدعا بعز ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ، يكٍٛ بضٜز٠: نٓا أفشاب ق

 اعرتاؾُٗا، أٚ قاٍ: يٛ مل ٜضدعا بعز اعرتاؾُٗا مل ٜطًبُٗا، ٚإمنا صمجُٗا بعز ايضابع١ صٚاٙ أبٛ راٚر.

ؾشنضٚا سيو يضعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٟ إٔ َاعظا ؾض سني ٚدز َػ اؿذاص٠ َٚػ املٛت، ؾكاٍ "ٚيف سزٜح أبٞ ٖضٜض٠  

 .صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ ٚايرتَشٟ ٚسغٓ٘"صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٬ٖ تضنتُٛٙ 
 .ؽٗار٠ أصبع١ صداٍ عزٍٚ ٜٚقؿْٛ٘ أٚ

ٓٳاِت ثٴ}يكٛي٘ تعاىل:   ُٴشٵقٳ ٕٳ اِي َٴٛ ٜٳضٵ ٔٳ  ٗٳزٳا٤ٳ...ٚٳايَِّشٜ ٜٳِأتٴٛا ِبَأصٵبٳعٳ١ِ ؽٴ ِٵ  ِٵ}تعاىل:  اٯ١ٜ ٚقٛي٘ {َِّ َي ٓٵُه َِ َّ َأصٵبٳعٳ١ّ  ِٗ ٝٵ ًَ ِٗزٴٚا عٳ   {... َؾاعٵتٳؾٵ

 .ؾٝذٛط هلِ ايٓعض إيُٝٗا ساٍ اؾُاع ٱقا١َ ايؾٗار٠ عًُٝٗا

 

 َاسا إٕ نإ أسز ايؾٗٛر ا٭صبع١ غري عزٍ؟
نُاٍ ؽٗارتِٗ ي١ٰٜ ٜٚؾرتط نْٛٗا يف فًػ ٚاسز ٚعٛا٤ دا٩ٚا مج١ً ٚاسز٠، أٚ  ؾإٕ نإ أسزِٖ غري عزٍ سزٚا يًكشف يعزّ

عبل بعنِٗ بعنا ٭ٕ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘، ملا ؽٗز عٓزٙ أبٛ بهض٠ ْٚاؾع ٚؽبٌ بٔ َعبز ع٢ً املػري٠ بٔ ؽعب١ بايظ٢ْ سزِٖ سز 

زِٖ ؾٛاط إٔ ٜهًُٛا بضابع يف فًػ آخض، ٚ٭ْ٘ يٛ دا٤ ايكشف، ملا ؽًـ ايضابع طٜار ؾًِ ٜؾٗز ٚيٛ مل ٜؾرتط اجملًػ مل جيظ إٔ حي

 .ايضابع بعز سز ايج٬ث١ مل تكبٌ ؽٗارت٘، ٚي٫ٛ اؽرتاط اجملًػ يٛدب إٔ ٜكتٌ. قاي٘ يف ايهايف

 

 َاسا إٕ ؽٗز أصبع١ بظْا٠ بؿ١ْ٬، ؾؾٗز أصبع١ أخضٕٚ إٔ ايؾٗٛر ِٖ ايظْا٠؟
إٔ ايؾٗٛر ِٖ ايظْا٠ فزقٛا ٚسز ا٭ٚيٕٛ ؾكط رٕٚ املؾٗٛر عًٝ٘، يكزح اٯخضٜٔ  ٚإٕ ؽٗز أصبع١ بظْاٙ بؿ١ْ٬، ؾؾٗز أصبع١ آخضٕٚ

 .يف ؽٗارتِٗ عًٝ٘،يًكشف، ٚايظ٢ْ ٭ِْٗ ؽٗزٚا بظ٢ْ مل ٜجبت ؾِٗ قشؾ١، ٚثبت عًِٝٗ ايظ٢ْ بؾٗار٠ اٯخضٜٔ

 

 َاسا ٚإٕ محًت َٔ ٫ طٚز هلا ٫ٚ عٝز؟
٤ ٭ٕ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: أتٞ باَضأ٠ يٝػ هلا طٚز قز محًت، ؾغأهلا عُض، ٚإٕ محًت َٔ ٫ طٚز هلا، ٫ٚ عٝز: مل ًٜظَٗا ؽٞ

ٚعٔ عًٞ ٚابٔ  .ؾكايت: إْٞ اَضأ٠ ثك١ًٝ ايضأؼ، ٚقع عًٞ صدٌ ٚأْا ْا١ُ٥، ؾُا اعتٝكعت ست٢ ؾضؽ، ؾزصأ عٓٗا اؿز صٚاٙ ععٝز

ٖٚٞ َتشكك١ ٖٓا. ٚعٓ٘: ؼز إسا مل تزع ؽب١ٗ، بايؾب١ٗ،  عباؼ: إسا نإ يف اؿز يعٌ، ٚعغ٢، ؾٗٛ َعطٌ ٫ٚ خ٬ف إٔ اؿز ٜزصأ

 .اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ، ٚعًٝ٘ حيٌُ قٛي٘: أٚ نإ اؿبٌ أٚ ا٫عرتاف

 
 ايكشف سز باب

 ؟ز ايكشفع َا املكقٛر

ٓٳاِت اِيػٳاِؾ٬ِت}ايضَٞ بايظ٢ْ. ٖٚٛ َٔ ايهبا٥ض احملض١َ، يكٛي٘ تعاىل:  :ٖٚٛ ُٴشٵقٳ ٕٳ اِي َٴٛ ٜٳضٵ ٔٳ  َّ ايَِّشٜ ٝٳا  ِإ ْٵ ٓٴٛا ِؾٞ ايزُّ ٓٳاِت ُيِع َِ ُٴ٪ٵ اِي

ِٷ ِٵ عٳشٳابٷ عٳِعٝ ٗٴ ٚٳَي ايؾضى باهلل،  :ادتٓبٛا ايغبع املٛبكات . قايٛا: َٚا ٖٔ ٜا صعٍٛ اهلل؟ قاٍ ". ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:{ٚٳاِيآِخضٳ٠ِ 
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ٛيٞ ّٜٛ ايظسـ، ٚقشف احملقٓات ايػاؾ٬ت ٚايغشض، ٚقتٌ ايٓؿػ اييت سضّ اهلل إ٫ باؿل، ٚأنٌ ايضبا، ٚأنٌ َاٍ ايٝتِٝ، ٚايت

 .َتؿل عًٝ٘ "امل٪َٓات

 

 أسنض سز َٔ قشف غريٙ بايظ٢ْ ٚنإ سضا؟

ًِزٳ٠ّ}َٚٔ قشف غريٙ بايظ٢ْ سز يًكشف. مثاْني إٕ نإ سضا يكٛي٘ تعاىل:  ُٳاِْنيٳ دٳ ِٵ ثٳ ٖٴ  .{َؾادٵًِزٴٚ

 

 أسنض سز َٔ قشف بايظ٢ْ ٚنإ صقٝكا؟
ملا ص٣ٚ حي٢ٝ بٔ ععٝز ا٭ْقاصٟ قاٍ: مضب أبٛ بهض بٔ قُز بٔ عُضٚ بٔ سظّ ممًٛنا اؾرت٣ ع٢ً سض ٚأصبعني إٕ نإ صقٝكا 

مثاْني، ؾبًؼ عبز اهلل بٔ عاَض بٔ صبٝع١، ؾكاٍ: أرصنت ايٓاؼ طَٔ عُض بٔ اـطاب إىل ايّٝٛ، ؾُا صأٜت أسزا مضب املًُٛى 

ٜتبعض، ؾهإ املًُٛى ع٢ً ايٓقـ َٔ اؿض، نشز ايظ٢ْ. ٚإٕ نإ املؿرتٟ مثاْني قبٌ أبٞ بهض بٔ قُز بٔ عُضٚ. ٚ٭ْ٘ سز 

 .َبعنا ؾعًٝ٘ باؿغاب

 

 أسنض ؽضٚط سز ايكشف؟

 :ٚإمنا جيب بؾضٚط تغع١
 أصبع١ َٓٗا يف ايكاسف. -

 . ٖٚٛ: إٔ ٜهٕٛ: بايػا، عاق٬، كتاصا ؾ٬ سز ع٢ً فػري، ٚفٕٓٛ، ْٚا٥ِ، َٚهضٙ، ؿزٜح صؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١
يز يًُكشٚف ٚإٕ ع٬ ؾإٕ قشف ٚايز ٚيزٙ، ٚإٕ عؿٌ، ؾ٬ سز عًٝ٘: أبا نإ أٚ أَا، ٭ْٗا عكٛب١ ػب ؿل آرَٞ، ؾًِ ػب يٝػ بٛا-

 .يٛيز ع٢ً ٚايزٙ، نايكقال. قاي٘ يف ايهايف
 ٚمخغ١ يف املكشٚف. -

ٔٳ }ٖٚٛ نْٛ٘: سضا، َغًُا، عاق٬، عؿٝؿا عٔ ايظ٢ْ ٜطأ ٜٚٛطأ َجً٘ يكٛي٘ تعاىل:  ٓٳاِتٚٳايَِّشٜ ُٴشٵقٳ ٕٳ اِي َٴٛ اٯ١ٜ َؿَٗٛ٘ أْ٘ ٫   {ٜٳضٵ

جيًز بكشف غري احملقٔ. ٚاحملقٔ ٖٛ املغًِ اؿض ايعاقٌ ايعؿٝـ عٔ ايظ٢ْ، ؾ٬ جيب اؿز ع٢ً قاسف ايهاؾض ٚاملًُٛى ٚايؿادض، 

طْاُٖا ٫ ٜٛدب اؿز ٭ٕ سضَتِٗ ْاقق١، ؾًِ تٓٗض ٱجياب اؿز، ٫ٚ ع٢ً قاسف اجملٕٓٛ ٚايقػري ايشٟ ٫ جياَع َجً٘، ٭ٕ 

 .عًُٝٗا، ؾ٬ جيب اؿز بايكشف ب٘، نايٛط٤ رٕٚ ايؿضز، قاي٘ يف ايهايف مبعٓاٙ
 يهٔ ٫ حيز قاسف غري ايبايؼ ست٢ ٜبًؼ ٜٚطايب ب٘ بعز بًٛغ٘، إس ٫ أثض يطًب٘ قبٌ ايبًٛؽ، يعزّ اعتباص ن٬َ٘،

 .ٞ ايزٜٔ إمجاعا٭ٕ اؿل يف سز ايكشف يٰرَٞ ؾ٬ ٜكاّ ب٬ طًب٘ سنضٙ ايؾٝذ تك

 

 َاسا إٕ َٔ قشف غري ققٔ؟

 .َٚٔ قشف غري ققٔ عظص صرعا ي٘ عٔ أعضاض املعقَٛني، ٚنؿا ي٘ عٔ إٜشا٥ِٗ

 .ٜٚجبت اؿز ٖٓا، ٚيف ايؾضب. ٚايتػضٜض بأسز أَضٜٔ. إَا بإقضاصٙ َض٠، أٚ ؽٗار٠ عزيني ٜٚأتٞ يف ايؾٗارات

 

 أؽٝا٤ بأصبع١ ايكشف سز ٜٚغكط ؾقٌ

 ٜغكط سز ايكشف؟أسنض مبا 
أٜعذظ أسزنِ إٔ ٜهٕٛ نأبٞ مُنِ: نإ إسا أفبح ٜكٍٛ: تقزقت  "بعؿٛ املكشٚف ملا صٟٚ عٓ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أْ٘ قاٍ:-

ٚايقزق١ بايعضض ٫ تهٕٛ إ٫ بايعؿٛ عُا ٚدب ي٘، ٚ٭ْ٘ سل ي٘ ٫ ٜكاّ إ٫ بطًب٘ ؾٝغكط  .. اؿزٜح صٚاٙ ابٔ ايغين"بعضمٞ... 

 .نايكقالبعؿٛٙ، 

 .أٚ بتقزٜك٘ أٟ إقضاصٙ، ٚيٛ رٕٚ أصبع َضات، ٭ٕ املعض٠ عًٝ٘ بإقضاصٙ ٫ بايكشف-
 أٚ بإقا١َ ايب١ٓٝ-

 .أٚ بايًعإ ملا تكزّ يف ايًعإ-

 

 أسنض سهِ ايكشف؟
 ٚايكشف: سضاّ، ٚٚادب، َٚباح. 
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 .ؾٝشضّ ؾُٝا تكزّ ٭ْ٘ َٔ ايهبا٥ض-1
أٚ ٜضاٖا تظْٞ يف طٗض مل ٜطأٖا ؾٝ٘  يزا ٜػًب ع٢ً ظٓ٘ أْ٘ َٔ ايظ٢ْ، يؾبٗ٘ ب٘ٚجيب ع٢ً َٔ ٜض٣ طٚدت٘ تظْٞ، ثِ تًز ٚ-2

ايظ٢ْ ؾًٝظَ٘ قشؾٗا ْٚؿٝ٘، ي٬٦ ًٜشك٘ ايٛيز،  ؾٝعتظهلا، ثِ تًزٙ يغت١ أؽٗض ؾأنجض، ؾضٜإ سيو فض٣ ايٝكني يف إٔ ايٛيز َٔ

أميا اَضأ٠ أرخًت  "جيٛط ؾٛدب ْؿٝ٘ إطاي١ يشيو، ٚؿزٜح: ٜٚضث٘ ٜٚضخ أقاصب٘ ٜٚضثٛٙ، ٜٚٓعض إىل بٓات٘ ٚأخٛات٘ ٚحنٖٛٔ، ٚسيو ٫

ع٢ً قّٛ َٔ يٝػ َِٓٗ ؾًٝغت َٔ اهلل يف ؽ٤ٞ، ٚئ ٜزخًٗا اهلل دٓت٘، ٚأميا صدٌ دشز ٚيزٙ ٖٚٛ ٜٓعض إيٝ٘ استذب اهلل َٓ٘ 

 .ٝػ َِٓٗ ؾايضدٌ َجًٗا. صٚاٙ أبٛ راٚر. ؾهُا سضّ ع٢ً املضأ٠ إٔ تزخٌ ع٢ً قّٛ َٔ ي"ٚؾنش٘ ع٢ً ص٩ٚؼ ا٭ٚيني ٚاٯخضٜٔ 
ٜٚباح إسا صآٖا تظْٞ ٚمل تًز َا ًٜظَ٘ ْؿٝ٘ أٚ اعتؿاض طْاٖا بني ايٓاؼ، أٚ أخربٙ ب٘ ثك١ ٫ عزا٠ٚ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا، أٚ ٜض٣ َعضٚؾا ب٘ -3

 .عٓزٖا خ٠ًٛ، ٭ٕ سيو مما ٜػًب ع٢ً ايعٔ طْاٖا، ٚمل جيب ٭ْ٘ ٫ مضص ع٢ً غريٖا سٝح مل تًز

 . ٚ٭ٕ قشؾٗا ٜؿنٞ إىل سًـ أسزُٖا ناسبا إسا ت٬عٓا أٚ إقضاصٖا ؾتؿتنحٚؾضاقٗا أٚىل ٭ْ٘ أعرت

 
 َٓٝٛن١ ٜا ايكشف ٚفضٜح ؾقٌ

 َا املكقٛر بقضٜح ايكشف؟

 .إٕ مل ٜؿغضٙ بؿعٌ طٚز أٚعٝز، ؾإٕ ؾغضٙ بشيو مل ٜهٔ قشؾا
غًب ع٢ً ايظاْٞ، عٛا٤ دا٤ٖا أٚ دا٤ت٘، ي٬ٝ أٚ ٜا َٓٝٛى، ٜا طاْٞ، ٜا عاٖض ٚأفٌ ايعٗض: إتٝإ ايضدٌ املضأ٠ ي٬ٝ يًؿذٛص بٗا، ثِ -

 .ْٗاصا
ٜا يٛطٞ ٖٚٛ يف ايعضف: َٔ ٜأتٞ ايشنٛص، ٭ْ٘ عٌُ قّٛ يٛط ٭ٕ ٖشٙ ا٭يؿاظ فضحي١ يف ايكشف ٫ ؼتٌُ غريٙ، ؾأؽب٘ فضٜح -

 .ايط٬م
ؿزٜح ا٭ؽعح بٔ قٝػ َضؾٛعا: ٫  ٚيغت ٚيز ؾ٬ٕ ؾكشف ٭َ٘ أٟ: املكٍٛ ي٘ يف ايعاٖض َٔ املشٖب. ٚنشا يٛ ْؿاٙ عٔ قبًٝت٘،-

أٚت٢ بضدٌ ٜكٍٛ: إٕ نٓا١ْ يٝغت َٔ قضٜؿ إ٫ دًزت٘ ٚصٟٚ عٔ ابٔ َغعٛر: أْ٘ قاٍ: ٫ سز إ٫ يف اثٓتني: قشف قق١ٓ، أٚ ْؿٞ 

 .صدٌ عٔ أبٝ٘ ٚ٭ْ٘ ٫ ٜهٕٛ يػري أبٝ٘ إ٫ بظ٢ْ أَ٘. قاي٘ يف ايهايف

 

 ٕٛ نايقضٜح؟َت٢ تهٕٛ نٓا١ٜ ايكشف يٝغت نايقضٜح َٚت٢ ته
ايعٝٓإ تظْٝإ ٚطْاُٖا ايٓعض،  "ٚنٓاٜت٘: طْت ٜزاى أٚ صد٬ى، أٚ ٜزى، أٚ بزْو ٭ٕ ط٢ْ ٖشٙ ا٭عنا٤ ٫ ٜٛدب اؿز، ؿزٜح:-

 . "ٚايٝزإ تظْٝإ ٚطْاُٖا ايبطؿ، ٚايضد٬ٕ تظْٝإ ٚطْاُٖا املؾٞ، ٜٚقزم سيو ايؿضز أٚ ٜهشب٘

ؾنشت طٚدو، ٚغطٝت صأع٘ ٚدعًت ي٘ قضْٚا ٚعًكت عًٝ٘  :خبٝج١، أٚ ٜكٍٛ يظٚد١ ؽدكٚ: ٜا كٓح، ٜا قشب١، ٜا ؾادض٠، ٜا -

أ٫ٚرا َٔ غريٙ، ٚأؾغزت ؾضاؽ٘ أٚ ٜكٍٛ ملٔ خيافُ٘: ٜا س٬ٍ ابٔ اؿ٬ٍ َا ٜعضؾو ايٓاؼ بايظ٢ْ َا أْا بظإ، ٫ٚ أَٞ بظا١ْٝ ٚحنٛ 

 .: ٫ أص٣ اؿز إ٫ ع٢ً َٔ فضح بايكشف أٚ ايؾت١ُسيو. ؾٗشا يٝػ بقضٜح يف ايكشف. قاٍ اٱَاّ أمحز يف صٚا١ٜ سٓبٌ

 .ؾإٕ أصار بٗشٙ ا٭يؿاظ سكٝك١ ايظ٢ْ سز يًكشف، ٭ٕ ايهٓا١ٜ َع ١ْٝ أٚ قض١ٜٓ نايقضٜح يف إؾار٠ اؿهِ-

 .ٚإ٫ بإٔ ؾغضٙ مبشتٌُ غري ايكشف-
ٝح، ٚبايكشب١: املتعضم١ يًظ٢ْ ٚإٕ ي٘ عظص ٫صتهاب٘ َعق١ٝ ٫ سز ؾٝٗا، ٫ٚ نؿاص٠ نإٔ أصار باملدٓح: املتطبع بطبا٥ع ايتأْ

ايهاسب١، ٚحنٛ سيو. ٚعٓ٘: إٔ اؿز جيب بشيو نً٘، ملا ص٣ٚ عامل عٔ أبٝ٘: إٔ صد٬ قاٍ: َا أْا بظإ، ٫ٚ أَٞ  :ٚبايؿادض٠ تؿعً٘،

ٕ ٖشٙ ا٭يؿاظ ٜضار ٚ٭ 1بظا١ْٝ ؾذًزٙ عُض اؿز ٚص٣ٚ ا٭ثضّ: إٔ عجُإ دًز صد٬ قاٍ ٯخض: ٜا ابٔ ؽا١َ ايٛسص: ٜعضض بظ٢ْ أَ٘

 .بٗا ايكشف عضؾا، ؾذضت فض٣ ايقضٜح. قاي٘ يف ايهايف

 

  ٌٖ عًٝ٘ سز قشف ، َٔ قشف أٌٖ بًز٠ أٚ مجاع١ ٫ ٜتقٛص ايظ٢ْ َِٓٗ؟

 .َٚٔ قشف أٌٖ بًز٠ أٚ مجاع١ ٫ ٜتقٛص ايظ٢ْ َِٓٗ عظص ٫ٚ سز ٭ْ٘ ٫ عاص عًِٝٗ بشيو، يًكطع بهشب ايكاسف

 

 َٔ قشف أٌٖ بًز٠ أٚ مجاع١ ٜتقٛص ايظ٢ْ َِٓٗ؟أسنض اؿز يف ساي١ 
ٚإٕ نإ ٜتقٛص ايظ٢ْ َِٓٗ عار٠، ٚقشف نٌ ٚاسز به١ًُ: ؾًهٌ ٚاسز سز يتعزر ايكشف، ٚتعزر قً٘، نُا يٛ قشف ن٬ -

 .َِٓٗ َٔ غري إٔ ٜكشف اٯخض
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ٓٳ}ؾشز ٚاسز يكٛي٘: .ٚإٕ نإ إمجا٫ نكٛي٘: ِٖ طْا٠- ُٴشٵقٳ ٕٳ اِي َٴٛ ٜٳضٵ ٔٳ  ٚمل ٜؿضم بني قشف ٚاسز ٚمجاع١، ٚ٭ْ٘ قشف   {اِتٚٳايَِّشٜ

 ٚاسز ؾ٬ جيب ب٘ أنجض َٔ سز. 

 

 أسنض سهِ َٔ قشف ْبٝا َٔ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ؟ أٚ قشف أَ٘؟

ايكشف ٫ َٚٔ قشف ْبٝا َٔ ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ، أٚ قشف أَ٘ نؿض، ٚقتٌ ست٢ ٚيٛ تاب، ٭ٕ ايكتٌ ٖٓا سز يًكاسف، ٚسز 

 ٚنشا يٛ قشف ْغا٤ٙ، يكزس٘ يف رٜٓ٘.  :ٜغكط بايتٛب١. قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ

 

 أسنض سهِ َٔ قشف أبا ؽدك إىل آرّ؟

٫ٚ ٜهؿض َٔ قشف أبا ؽدك إىل آرّ. ْك عًٝ٘. ٚعأي٘ سضب صدٌ اؾرت٣ ع٢ً صدٌ، ؾكاٍ: ٜابٔ نشا ٚنشا إىل آرّ ٚسٛا٤ ؾععُ٘ 

 .٘ ؽ٤ٞ ٚسٖب إىل سز ٚاسزدزا، ٚقاٍ عٔ اؿز: مل ٜبًػين ؾٝ

 
 املغهض سز باب

 أسنض سهِ اـُض؟

 .أمجع املغًُٕٛ ع٢ً ؼضِٜ اـُض يهٔ اختًؿٛا ؾُٝا ٜكع عًٝ٘ امس٘

 

 ؟ٚاـُض َا املكقٛر باملغهض
ٚنٌ ؽضاب أعهض نجري٠ ؾكًًٝ٘ سضاّ، يعُّٛ اٯ١ٜ. ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا: نٌ َغهض مخض، ٚنٌ مخض سضاّ صٚاٙ َغًِ. -

 ٚقاٍ عُض: ْظٍ ؼضِٜ اـُض ٖٚٞ َٔ ايعٓب ٚايتُض ٚايعغٌ ٚاؿٓط١ ٚايؾعري. 

. صٚاٙ أمحز ٚابٔ َاد٘ ٚايزاصقطين.  "َا أعهض نجري٠ ؾكًًٝ٘ سضاّ "ٚاـُض٠: َا خاَض ايعكٌ َتؿل عًٝ٘. ٚعٔ ابٔ عُض َضؾٛعا:-

 .صٚاٙ أبٛ راٚر . "َا أعهض ايؿضم َٓ٘ ؾ٤ٌُ ايهـ َٓ٘ سضاّ"ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعا: 

 

 سضا أٚ صقٝكا؟ ست٢ ٚمل ٜغهض؟أسنض سز َٔ ؽضب َغهضا َا٥عا ، أٚ اعتعط ب٘ ، أٚ استكٔ ب٘ 
ًَتٛتا ب٘، ٚيٛ مل ٜغهض: سز مثاْني إٕ نإ سضا ٭ٕ عُض َٔ ؽضب َغهضا َا٥عا، أٚ اعتعط ب٘، أٚ استكٔ ب٘، أٚ أنٌ عذٝٓا -

اعتؾاص ايٓاؼ يف سز اـُض، ؾكاٍ عبز ايضمحٔ: ادعً٘ نأخـ اؿزٚر مثاْني، ؾنضب عُض مثاْني، ٚنتب ب٘ إىل خايز ٚأبٞ 

ٚعٔ عًٞ أْ٘ قاٍ عبٝز٠ بايؾاّ صٚاٙ أمحز َٚغًِ. ٚنإ مبشنض َٔ ايقشاب١ ؾاتؿكٛا عًٝ٘، ؾهإ إمجاعا: قاي٘ يف ايهايف. 

 .يف املؾٛص٠: إسا عهض ٖش٣، ٚإسا ٖش٣ اؾرت٣، ؾشزٚٙ سز املؿرتٟ صٚاٙ اؾٛطداْٞ ٚايزاصقطين
 ٚأصبعني إٕ نإ صقٝكا ملا صٟٚ عٔ ابٔ ؽٗاب أْ٘ ع٦ٌ عٔ سز ايعبز يف اـُض ؾكاٍ: بًػين إٔ عًٝ٘ ْقـ سز اؿض يف اـُض، ٚإٔ-

 بٝزِٖ ْقـ اؿز يف اـُض. صٚاٙ َايو يف املٛطأ. عُض ٚعجُإ ٚعبز اهلل بٔ عُض قز دًزٚا ع

ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ٚدٛب اؿز بأنٌ اؿؾٝؾ١ عهض أٚ مل ٜغهض، ٚمضصٖا َٔ بعض ايٛدٛٙ أععِ َٔ مضص اـُض، ٚإمنا 

صبعٕٛ، ملا ص٣ٚ سزخ أنًٗا يف آخض املا١٥ ايغارع١ أٚ قضٜبا َٓٗا، َع ظٗٛص عٝـ دٓهٝظ خإ قاي٘ يف اٱْقاف. ٚعٓ٘: إٔ سزٙ أ

سقني بٔ املٓشص: إٔ عًٝا دًز ايٛيٝز بٔ عكب١ يف اـُض أصبعني، ثِ قاٍ: دًز ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أصبعني، ٚأبٛ بهض أصبعني، 

ٚعُض مثاْني ٚنٌ ع١ٓ ٖٚشا أسب إيٞ صٚاٙ َغًِ. ٚعٔ عًٞ قاٍ: َا نٓت ٭قِٝ سزا ع٢ً أسز ؾُٝٛت ٚأدز يف ْؿغٞ َٓ٘ ؽ٦ٝا، 

 .مل ٜكزصٙ ٜٚٛقت٘ :ب اـُض ؾإْ٘ يٛ َات ٚرٜت٘، ٚسيو إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، مل ٜغٓ٘ َتؿل عًٝ٘. َٚعٓاٙإ٫ فاس

 

 أسنض ؽضٚط سز اـُض؟
، َٚا اعتهضٖٛا " عؿٞ ٭َيت عٔ اـطأ ٚايٓغٝإ"بؾضط نْٛ٘ َغًُا َهًؿا كتاصا يؾضب٘ ؾإٕ أنضٙ عًٝ٘ مل حيز، ؿزٜح: -

 .ع٢ً ا٭س٣ أؾنٌ َٔ ؽضبٗا َهضٖا. ْك عًٝ٘عًٝ٘ . ٚفربٙ 
عاملا إٔ نجري٠ ٜغهض ؾ٬ سز ع٢ً داٌٖ بشيو، ٭ٕ اؿزٚر تزصأ بايؾبٗات. ٚثبت عٔ عُض أْ٘ قاٍ: ٫ سز إ٫ ع٢ً َٔ عًُ٘. -

 .ٚب٘ قاٍ عا١َ أٌٖ ايعًِ

 

 أسنض سهِ َٔ تؾب٘ بؾضاب اـُض ، أٚ سنض فايغٗا؟
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َٔ تؾب٘ بكّٛ ؾٗٛ َِٓٗ ٚنشا ٜعظص َٔ سنض "ٚآْٝت٘ سضّ ٚعظص قاي٘ يف ايضعا١ٜ، ؿزٜح: َٚٔ تؾب٘ بؾضاب اـُض يف فًغ٘ 

يعٔ اهلل اـُض، ٚؽاصبٗا، ٚعاقٝٗا، ٚبا٥عٗا َٚبتاعٗا، ٚعافضٖا َٚعتقضٖا، ٚساًَٗا "، ؿزٜح ابٔ عُض َضؾٛعا: "ؽضب اـُض

 .. صٚاٙ أبٛ راٚر"ٚاحملُٛي١ إيٝ٘ 

 

 َت٢ ٜقبح ايعقري مخضا؟

صٚاٙ ايؾايٓذٞ.  "اؽضبٛا ايعقري ث٬ثا َا مل ٜػٌ"  :ايعقري إسا أت٢ عًٝ٘ ث٬ث١ أٜاّ ٚمل ٜطبذ ٚإٕ مل ٜػٌ. ْك عًٝ٘، ؿزٜحٚحيضّ 

سهاٙ أمحز ٚغريٙ ٚعٔ ابٔ "اؽضب٘ َا مل ٜأخشٙ ؽٝطاْ٘. قٌٝ: ٚيف نِ ٜأخشٙ ؽٝطاْ٘؟ قاٍ: ث٬ث١ " :ٚعٔ ابٔ عُض يف ايعقري

ٚعًِ نإ ٜٓبش ي٘ ايظبٝب ؾٝؾضب٘: ايّٝٛ، ٚايػز، ٚبعز ايػز إىل َغا٤ ايجايج١، ثِ ٜأَض ب٘ ؾٝٗضام، أٚ عباؼ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .ٜغك٢ اـزّ. صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚأبٛ راٚر، ٚقاٍ: َع٢ٓ ٜغك٢ اـزّ: ٜبارص ب٘ ايؿغار

 

 أسنض سهِ عقري غًٞ نػًٝإ ايكزص؟
عًُت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘  "عًٝ٘، ملا تكزّ ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠، قاٍ:ٚحيضّ عقري غًٞ نػًٝإ ايكزص: بإٔ قشف بظبزٙ. ْك 

ٚعًِ، نإ ٜقّٛ، ؾتشٝٓت ؾطضٙ بٓبٝش فٓعت٘ يف ربا٤، ثِ أتٝت٘ ؾإسا ٖٛ ٜٓؿ، ؾكاٍ: امضب بٗشا اؿا٥ط ؾإٕ ٖشا ؽضاب َٔ مل 

ج٬خ عًٝ٘: سٌ، إٕ سٖب ثًجاٙ ؾأنجض. ْك عًٝ٘، ٚإٕ طبذ قبٌ غًٝاْ٘ ٚإتٝإ اي .صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ"ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخض  

ٚبكٞ ثًج٘ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ، ٚي٘ َجً٘ عٔ عُض  ٚسنضٙ أبٛ بهض إمجاع املغًُني: ٭ٕ أبا َٛع٢ نإ ٜؾضب َٔ ايط٤٬ َا سٖب ثًجاٙ

ع٢ً ايٓقـ ٚقاٍ أبٛ  ٚأبٞ ايزصرا٤. ٚقاٍ ايبداصٟ: صأ٣ عُض ٚأبٛ عبٝز٠ َٚعاس ؽضب ايط٤٬ ع٢ً ايجًح، ٚؽضب ايربا٤ ٚأبٛ دشٝؿ١

راٚر: عأيت أمحز عٔ ؽضب ايط٤٬ إسا سٖب ثًجاٙ، ؾكاٍ: ٫ بأؼ ب٘ قًت: إِْٗ ٜكٛيٕٛ: ٜغهض. قاٍ: ٫ ٜغهض، يٛ نإ ٜغهض َا 

 .أسً٘ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘

 
 ايتعظٜض باب

 ع٢ً َٔ جيب ايتعظٜض؟
٫ ْظاع بني ايعًُا٤ إٔ غري املهًـ نايقيب املُٝظ جيب ايتعظٜض ع٢ً نٌ َهًـ. ْك عًٝ٘ ناؿز. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: -

 .ٜعاقب ع٢ً ايؿاسؾ١ تعظٜضا بًٝػا
-جيب يف نٌ َعق١ٝ ٫ سز ؾٝٗا ٫ٚ نؿاص٠ نُباؽض٠ ا٭دٓب١ٝ ؾُٝا رٕٚ ايؿضز، ٚإتٝإ املضأ٠ املضأ٠، ٚعضق١ َا ٫ قطع ؾٝ٘، -

عٓ٘ أْ٘ ع٦ٌ عٔ قٍٛ ايضدٌ يًضدٌ: ٜا ؾاعل، ٜا خبٝح قاٍ:  ٚاؾٓا١ٜ مبا ٫ ٜٛدب ايكقال، ٚحنٖٛا، ملا صٟٚ عٔ عًٞ، صمٞ اهلل

 .ٖٔ ؾٛاسؿ ؾٝٗٔ تعظٜض، ٚيٝػ ؾٝٗٔ سز

 

 ٌٖ حيتاز ايتعظٜض إىل َطايب١؟
ٖٚٛ َٔ سكٛم اهلل تعاىل ٫ حيتاز يف إقاَت٘ إىل َطايب١ ٭ْ٘ ؽضع يًتأرٜب، ؾًٲَاّ إقاَت٘ إسا صآٙ، ٚي٘ تضن٘ إٕ دا٤ تا٥با -

يٓزّ ٚاٱق٬ع، ملا ص٣ٚ ابٔ َغعٛر: إٔ صد٬ أت٢ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾكاٍ: إْٞ يكٝت اَضأ٠ ؾأفبت َٓٗا َا َعرتؾا ٜعٗض َٓ٘ ا

ٔٳ ايغ٦َِّّٝٳاِت}رٕٚ إٔ أطاٖا، ؾكاٍ: أفًٝت َعٓا؟ قاٍ ْعِ. ؾت٬ عًٝ٘:  ِٖبٵ ٜٴشٵ ٓٳاِت  َّ اِيشٳغٳ  .َتؿل عًٝ٘  {ِإ

 .طايب١ ٚايزٙ ْكً٘ يف اٱقٓاع عٔ ا٭سهاّ ايغًطا١ْٝإ٫ إسا ؽتِ ايٛيز ٚايزٙ ؾ٬ ٜعظص إ٫ مب-

 . ٫ٚ ٜعظص ايٛايز عكٛم ٚيزٙ ؿزٜح: أْت َٚايو ٭بٝو-

 

 أسنض أقق٢ عكٛب١ يف سز ايتعظٜض؟
٫ جيًز أسز ؾٛم عؾض٠ أعٛاط إ٫ يف سز َٔ "٫ٚ ٜظار يف دًز ايتعظٜض ع٢ً عؾض٠ أعٛاط ْك عًٝ٘، ؿزٜح أبٞ بضر٠ َضؾٛعا: -

 َتؿل عًٝ٘. ؾكزص أنجضٙ، ٚمل ٜكزص أقً٘ ؾريدع ؾٝ٘ إىل ادتٗار اؿانِ. "اهللسزٚر 

ٜٚهٕٛ ايتعظٜض أٜنا باؿبػ، ٚايقؿع، ٚايتٛبٝذ، ٚايعظٍ عٔ اي١ٜ٫ٛ، ٚإقاَت٘ َٔ اجملًػ سغبُا ٜضاٙ اؿانِ، ٭ْ٘ ف٢ً اهلل  -

 .عًٝ٘ ٚعًِ سبػ صد٬ يف تُٗ٘، ثِ خ٢ً عٓ٘ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر

 

 اؿا٫ت اييت ٜهٕٛ سز ايتعظٜض ؾٝٗا أنجض َٔ عؾض٠ أعٛاط؟أسنض 
ملا ص٣ٚ ععٝز بٔ املغٝب عٔ عُض: يف أ١َ بني صدًني ٚط٦ٗا أسزُٖا جيًز  إ٫ إسا ٚط٧ أ١َ ي٘ ؾٝٗا ؽضى: ؾٝعظص مبا١٥ عٛط إ٫ عٛطا-
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 .اؿز إ٫ عٛطا صٚاٙ ا٭ثضّ. ٚاستر ب٘ أمحز. ٚيٝٓكك عٔ سز ايظ٢ْ
ص صَنإ: ؾٝعظص بعؾضٜٔ َع اؿز ملا ص٣ٚ أمحز إٔ عًٝا، صمٞ اهلل عٓ٘، أتٞ بايٓذاؽٞ قز ؽضب مخضا يف ٚإسا ؽضب َغهضا ْٗا-

 .صَنإ، ؾذًزٙ اؿز ٚعؾضٜٔ عٛطا، يؿطضٙ يف صَنإ

 

 أسنض أْٛاع َٔ ايتعظٜض غري اؾًز بايغٛط؟
ؽاٖز ايظٚص: ؾٝ٘ عٔ عُض: ٜنضب ظٗضٙ، ٚحيًل قاٍ أمحز يف  ٫ٚ بأؼ بتغٜٛز ٚد٘ َٔ ٜغتشل ايتعظٜض، ٚاملٓارا٠ عًٝ٘ بشْب٘-

 .صأع٘، ٜٚغدِ ٚدٗ٘، ٜٚطاف ب٘، ٜٚطاٍ سبغ٘

 

 ٌٖ سًل ايًش١ٝ َٔ ايتعظٜض؟

 .ٚحيضّ سًل ؿٝت٘، ٚأخش َاي٘ ٚقطع طضؾ٘، ٭ٕ ايؾضع مل ٜضر بؾ٤ٞ َٔ سيو

 

 أسنض سهِ ا٫عتُٓا٤ بايٝز؟

ٕٳ}تعاىل: ا٫عتُٓا٤ بايٝز ع٢ً ايضداٍ ٚايٓغا٤ يكٛي٘  ٚحيضّ ِٵ سٳاِؾُعٛ ِٗ ِٵ ِيُؿضٴِٚد ٖٴ ٔٳ  ٚؿزٜح صٚاٙ اؿغٔ بٔ عضؾ١ يف   {ٚٳايَِّشٜ

دظ٥٘، ٚ٭ْ٘ َباؽض٠ تؿنٞ إىل قطع ايٓغٌ، ٜٚعظص ؾاعً٘. قاٍ يف ايهايف: ٫ٚ سز ؾٝ٘، ٭ْ٘ ٫ إ٬ٜز ؾٝ٘، ؾإٕ خؾٞ ايظ٢ْ أبٝح 

 .ع٢ً ْهاح. قاٍ فاٖز: ناْٛا ٜأَضٕٚ ؾتٝاِْٗ ٜغتػٓٛا ب٘ اْت٢ٗ. ٜعين: إٕ مل ٜكزص .ي٘، ٭ْ٘ ٜض٣ٚ عٔ مجاع١ َٔ ايقشاب١

 
 يًتعظٜض املٛدب١ ا٭يؿاظ َٚٔ ؾقٌ

 أسنض أَج١ً َٔ ا٭يؿاظ املٛدب١ يتعظٜض؟
قٛي٘ يػريٙ: ٜا ناؾض ٜا ؾاعل ٜا ؾادض ٜا ؽكٞ ٜا نًب ٜا محاص ٜا تٝػ ٜا صاؾنٞ ٜا خبٝح ٜا نشاب ٜا خا٥ٔ ٜا عزٚ اهلل ٜا ؽاصب 

 .كٓح. ْك عًٝ٘اـُض ٜا 
ٜا قضْإ ٜا قٛار ٜا رٜٛخ ٜا عًل قاٍ إبضاِٖٝ اؿضبٞ: ايزٜٛخ: ايشٟ ٜزخٌ ايضداٍ ع٢ً اَضأت٘. ٚقاٍ ثعًب: ايكضْإ: مل أصٙ يف 

 ن٬ّ ايعضب، َٚعٓاٙ عٓز ايعا١َ: َجٌ َع٢ٓ ايزٜٛخ، أٚ قضٜبا َٓ٘. ٚايكٛار عٓز ايعا١َ: ايغُغاص يف ايظ٢ْ. 

 .ٜا عًل: تعضٜض، ٚريٌٝ سيو َا تكزّ عٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، ٚ٭ٕ سيو َعق١ٝ ٫ سز ؾٝٗا :إٔ قٛي٘ٚعٓز ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

 .ٜٚعظص َٔ قاٍ يشَٞ: ٜا ساز ملا ؾٝ٘ َٔ تؾبِٝٗٗ يف ققز نٓا٥غِٗ بكقار بٝت اهلل اؿضاّ

 .أٚ يعٓ٘ بػري َٛدب ٭ْ٘ يٝػ ي٘ سيو إ٫ إٕ فزص َٓ٘ َا ٜكتنٝ٘

 
 ايغضق١ يف ايكطع باب

 َا ٜكاّ سز ايكطع يف ايغضق١؟

ُٳا...}أمجعٛا عًٝ٘، يكٛي٘ تعاىل:  ٗٴ ٜٳ ٜٵِز ٚٳايغَّاِصَق١ُ َؾاِقَطعٴٛا َأ تكطع ايٝز يف صبع رٜٓاص  "اٯ١ٜ. ٚعٔ عا٥ؾ١ َضؾٛعا: {ٚٳايغَّاِصمٴ 

 .َتؿل عًٝ٘ "ؾقاعزا

 
 أسنض ؽضٚط سز ايكطع يف يغضق١؟

 :ٚجيب بجُا١ْٝ ؽضٚط
ايػري َٔ َايه٘ أٚ ْا٥ب٘ ع٢ً ٚد٘ ا٫ختؿا٤، ؾ٬ قطع ع٢ً َٓتٗب ٜأخش املاٍ ع٢ً ٚد٘ ايػ١ُٝٓ ؿزٜح ايغضق١، ٖٚٞ: أخش َاٍ  .1

 .دابض َضؾٛعا: يٝػ ع٢ً املٓتٗب قطع . صٚاٙ أبٛ راٚر
 ٚكتطـ ٖٚٛ: ايشٟ خيتًػ اٍ ؽ٤ٞ ٚميض ب٘، ٚغافب

 .يرتَشٟ ٚقز تهًِ ؾٝ٘. ٚيعزّ رخٛهلِ يف اعِ ايغاصم. صٚاٙ أبٛ راٚر ٚا٥ٔ ٚاملدتًػ قطعيٝػ ع٢ً اـا "ٚخا٥ٔ يف ٚرٜع١ ؿزٜح:
 "يهٔ ٜكطع داسز ايعاص١ٜ ؿزٜح ابٔ عُض: ناْت كظ١َٝٚ تغتعري املتاع ٚػشزٙ، ؾأَض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بكطع ٜزٖا

زَ٘ يف ايهايف ٚ املكٓع، ٭ْ٘ ٚعٓ٘: ٫ قطع عًٝ٘. ق .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ َط٫ٛ. قاٍ اٱَاّ أمحز: ٫ أعضف ؽ٦ٝا ٜزؾع٘

 .خا٥ٔ ؾ٬ ٜكطع يًدرب، نذاسز ايٛرٜع١. ٖٚشا اختٝاص أبٞ إعشام بٔ ؽاق٬، ٚأبٞ اـطاب

 .نْٛ٘ ايغاصم َهًؿا ٭ٕ غريٙ َضؾٛع عٓ٘ ايكًِ  .2



اسحاق الحىينيتحت إشراف فضيلة الشيخ أبي بمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمن كتاب منار السبيل الفرقة  الحدودملزمة س و ج كتاب    

 11 

 .كتاصا ٭ٕ املهضٙ َعشٚص
ٜعًُ٘، ٫ٚ بغضق١ دٖٛض ٜعٔ قُٝت٘ رٕٚ ْقاب، عاملا بإٔ َا عضق٘ ٜغاٟٚ ْقابا ؾ٬ قطع بغضق١ َٓزٌٜ بطضؾ٘ ْقاب َؾزٚر مل 

 .يكٍٛ عُض: ٫ سز إ٫ ع٢ً َٔ عًُ٘
نٕٛ املغضٚم َا٫ ٭ٕ ايكطع ؽضع يقٝا١ْ ا٭َٛاٍ، ؾ٬ جيب يف غريٖا، ٚا٭خباص َكٝز٠ ي١ٰٜ. ؾإٕ عضم سضا فػريا ؾ٬ قطع،   .3

إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أتٞ بضدٌ ٜغضم "ٜكطع، ؿزٜح ٖؾاّ بٔ عض٠ٚ عٔ أبٝ٘ عٔ عا٥ؾ١  :٭ْ٘ يٝػ مباٍ. ٚعٓ٘

 .. صٚاٙ ايزاصقطين"ايقبٝإ، ثِ خيضز بِٗ ؾٝبٝعِٗ يف أصض أخض٣، ؾأَض بٝزٙ ؾكطعت

 .يهٔ ٫ قطع بغضق١ املا٤ ٭ْ٘ ٫ ٜتٍُٛ عار٠

 .٫ٚ بإْا٤ ؾٝ٘ مخض أٚ َا٤ ٫تقاي٘ مبا ٫ قطع ؾٝ٘

 .ن٬ّ اهلل تعاىل، ٫ٚ حيٌ أخش ايعٛض عٓ٘. ٚب٘ قاٍ: أبٛ بهض، ٚايكامٞ ٫ٚ بغضق١ َقشـ ٭ٕ املكقٛر َٓ٘ َا ؾٝ٘ َٔ

عًٝ٘ ايكطع بغضق١ املقشـ ي١ٰٜ، ٚ٭ْ٘ َتكّٛ ٜبًؼ ْقابا،  :٫ٚ مبا عًٝ٘ َٔ سًٞ ٭ْ٘ تابع ملا ٫ قطع ؾٝ٘. ٚقاٍ أبٛ اـطاب

 .أؽب٘ نتب ايؿك٘. قاي٘ يف ايهايف. ٖٚٛ قٍٛ: َايو ٚايؾاؾعٞ

 .ٚتقاٜٚض يٛدٛب إت٬ؾٗا، ٭ْٗا قض١َ، أؽبٗت املظاَري، َٚجٌ سيو عا٥ض ايهتب احملض٫ٚ١َ بهتب بزع١ 

 .٫ٚ بآي١ هلٛ نايطٓبٛص، ٚاملظَاص، ٚايطبٌ يػري اؿضب ٚحنٖٛا، ٭ْٗا آي١ َعق١ٝ ناـُض، َٚجً٘: ْضر، ٚؽطضْر

 .٫ٚ بقًٝب، أٚ فِٓ َٔ سٖب أٚ ؾن١، ٭ْ٘ فُع ع٢ً ؼضمي٘، أؽب٘ ايطٓبٛص
٫ تكطع ايٝز إ٫ يف "نٕٛ املغضٚم ْقابا، ٖٚٛ: ث٬ث١ رصاِٖ أٚ صبع رٜٓاص ؾ٬ قطع بغضق١ َا رٕٚ سيو، ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا:  .4

صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاد٘. ٚعٓٗا َضؾٛعا: اقطعٛا يف صبع رٜٓاص، ٫ٚ تكطعٛا ؾُٝا ٖٛ أر٢ْ َٔ سيو .  "صبع رٜٓاص ؾقاعزا

 ٦َٛش ث٬ث١ رصاِٖ، ٚايزٜٓاص اثٓا عؾض رصُٖا صٚاٙ أمحز. ٖٚشإ خيقإ عُّٛ اٯ١ٜ. ٚنإ صبع ايزٜٓاص ٜ

. َتؿل عًٝ٘. ؾٝشٌُ ع٢ً سبٌ "يعٔ اهلل ايغاصم ٜغضم اؿبٌ ؾتكطع ٜزٙ، ٜٚغضم ايبٝن١ ؾتكطع ٜزٙ " :ٚأَا سزٜح أبٞ ٖضٜض٠

يو، مجعا بني ا٭خباص، نُا سه٢ ايبداصٟ عٔ ٜغاٟٚ سيو، ٚنشا ايبٝن١، ٚحيتٌُ إٔ ٜضار بٗا بٝن١ ايغ٬ح، ٖٚٞ تغاٟٚ س

 .ٚحيتٌُ إٔ عضق١ ايكًٌٝ سصٜع١ إىل عضق١ ايٓقاب بايتزصٜر. سنض َعٓاٙ ابٔ ايكِٝ قٞ اهلزٟ .ا٭عُؿ

  "قطع ٜز عاصم عضم بضْغا َٔ فؿ١ ايٓغا٤ مثٓ٘ ث٬ث١ رصاِٖ"  :ٚعًِ أٚ َا ٜغاٟٚ أسزُٖا ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘

 .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ. ٚعٓ٘ أٜنا َضؾٛعا: قطع يف فٔ قُٝت٘ ث٬ث١ رصاِٖ صٚاٙ اؾُاع١

 .ٚتعترب ايك١ُٝ ساٍ اٱخضاز َٔ اؿضط، ٭ْ٘ ٚقت ايٛدٛب، يٛدٛر ايغبب ؾٝ٘
 "ب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ:إخضاد٘ َٔ سضط يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ، َِٓٗ: َايو، ٚايؾاؾعٞ، ٚأفشاب ايضأٟ، ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝ .5

إٔ صد٬ َٔ َظ١ٜٓ عأٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ ايجُاص، ؾكاٍ: َا أخش َٔ غري أنُاَ٘ ٚ استٌُ ؾؿٝ٘ قُٝت٘ َع٘، َٚا أخش 

صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘. ٚيف يؿغ: َٚٔ عضم َٓ٘ ؽ٦ٝا بعز إٔ ٜ٪ٜٚ٘ اؾضٜٔ ؾبًؼ مثٔ  "َٔ أدضاْ٘ ؾؿٝ٘ ايكطع إسا بًؼ مثٔ اجملٔ

ؾعًٝ٘ ايكطع  صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ ٚطار: َٚا مل ٜبًؼ مثٔ اجملٔ ؾؿٝ٘ غضا١َ َجًٝ٘، ٚدًزات ْهاٍ ٚعٔ صاؾع بٔ خزٜر  :اجملٔ

 .َضؾٛعا: ٫ قطع يف مثض ٫ٚ نجض  صٚاٙ اـُغ١

 .ؾًٛ عضم َٔ غري سضط ؾ٬ قطع يؿٛات ؽضط٘، نُا يٛ أتًؿ٘ راخٌ اؿضط بأنٌ أٚ غريٙ، ٚعًٝ٘ مُاْ٘
ايؾضع ملا اعترب اؿضط، ٚمل ٜبٝٓ٘ عًُٓا أْ٘ صرٙ إىل ايعضف، نايكبض  نٌ َاٍ: َا سؿغ ؾٝ٘ عار٠ ٭ٕ َعٓاٙ اؿؿغ، ٚ٭ٕ ٚسضط

 .ٚايتؿضم ٚإسٝا٤ املٛات. قاي٘ يف ايهايف
أخش َٔ ؼت ؾٓعٌ بضدٌ، ٚعُا١َ ع٢ً صأؼ: سضط ّْٚٛ ع٢ً َتاع أٚ صرا٤: سضط ٭ٕ فؿٛإ بٔ أ١َٝ ْاّ يف املغذز، ٚتٛعز صرا٤ٙ، ؾ

صأع٘، ؾأَض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ ٜكطع عاصق٘ اؿزٜح، صٚاٙ اـُغ١ إ٫ ايرتَشٟ. ٚسضط ايهؿٔ: نْٛ٘ ع٢ً املٝت يف 

 .ايكرب، يكٍٛ عا٥ؾ١، صمٞ اهلل عٓٗا: عاصم أَٛاتٓا نغاصم أسٝا٥ٓا ٚصٟٚ عٔ ابٔ ايظبري أْ٘ قطع ْباؽا
٤ ايغاصم بايبًز ايهبري، يغع١ أقطاصٙ أنجض َٔ خؿا٥٘ يف ايبًز ايقػري. ٚنشا ايغًطإ ٚخيتًـ اؿضط بايبًزإ ٚايغ٬طني ـؿا

إٕ نإ عز٫ ٜكِٝ اؿزٚر قٌ ايغضام، ؾ٬ حيتاز اٱْغإ إىل طٜار٠ سضط. ٚإٕ نإ دا٥ضا ٜؾاصى َٔ ايتذأ إيٝ٘، ٜٚشب عِٓٗ 

 .ع قٛت٘ ٚمعؿ٘قٜٛت فٛيتِٗ ؾٝشتاز أصباب ا٭َٛاٍ إىل طٜار٠ ايتشؿغ، ٚنشا اؿاٍ َ
ٚيٛ اؽرتى مجاع١ يف ٖتو اؿضط، ٚإخضاز ايٓقاب: قطعٛا مجٝعا ْك عًٝ٘، يٛدٛر عبب ايكطع َِٓٗ، نايكتٌ ٚنُا يٛ نإ 

 .ثك٬ٝ ؾشًُٛٙ. ٜٚكطع عاصم ْقاب ؾُاع١
ٞ مل ٜٗتو اؿضط. قاٍ يف ٭ٕ ا٭ٍٚ مل ٜغضم، ٚايجاْ ٚإٕ ٖتو اؿضط أسزُٖا، ٚرخٌ اٯخض ؾأخضز املاٍ: ؾ٬ قطع عًُٝٗا، ٚيٛ تٛاطأ
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 .ايهايف: ٚحيتٌُ إٔ ٜكطع إسا ناْا ؽضٜهني
 اْتؿا٤ ايؾب١ٗ: ؾ٬ قطع بغضقت٘ َٔ َاٍ ؾضٚع٘ ٚأفٛي٘ أَا ٚيزٙ: ؿزٜح أْت َٚايو ٭بٝو ٚأَا أفٛي٘: ؾًٛدٛب ْؿك١ .6

 .اؿزٚر تزصأ بايؾبٗاتأسزِٖ ع٢ً اٯخض، ٚ٭ٕ بِٝٓٗ قضاب١ متٓع َٔ قبٍٛ ؽٗار٠ بعنِٗ يبعض: ؾ٬ ٜكطع ب٘، ٭ٕ 
أٟ: ٫ ٜكطع أسز ايظٚدني بغضقت٘ َٔ َاٍ اٯخض صٚاٙ ععٝز عٔ عُض بإعٓار دٝز. ٚ٭ٕ ن٬ َُٓٗا ٜضخ فاسب٘ بػري  ٚطٚدت٘

سذب، ٜٚٓبغط يف َاي٘، أؽب٘ ايٛيز َع ايٛايز. ٫ٚ ٜكطع ايعبز بغضقت٘ َٔ َاٍ عٝزٙ ملا ص٣ٚ َايو: إٔ عبز اهلل ابٔ عُضٚ 

أصعً٘، ٭قطع عًٝ٘، غ٬َو أخش َتاعهِ. ٚنإ  :يعُض: إٕ عبزٟ عضم َضآ٠ اَضأتٞ، مثٓٗا: عتٕٛ رصُٖا، ؾكاٍاؿنضَٞ قاٍ 

 .مبشنض َٔ ايقشاب١، ٚمل ٜٓهض ؾهإ إمجاعا. ٚقاٍ ابٔ َغعٛر: ٫ قطع َايو عضم َايو
ؾٝ٘ بايبعض ايشٟ ٫ جيب بغضقت٘ ٫ٚ بغضق١ َٔ َاٍ ي٘ ؾٝ٘ ؽضى، أٚ ٭سز ممٔ سنض نأفٛي٘ ٚؾضٚع٘ ٚحنِٖٛ، يكٝاّ ايؾب١ٗ 

قطع. ٫ٚ قطع ع٢ً َغًِ عضم َٔ بٝت املاٍ، يشيو، ٚيكٍٛ عُض ٚابٔ َغعٛر: َٔ عضم َٔ بٝت املاٍ ؾ٬ قطع. َا َٔ أسز إ٫ ٚي٘ يف 

ُػ ٖشا املاٍ سل ٚص٣ٚ ععٝز عٔ عًٞ: يٝػ ع٢ً َٔ عضم َٔ بٝت املاٍ قطع ٚص٣ٚ ابٔ َاد٘ عٔ ابٔ عباؼ إٔ عبزا َٔ صقٝل اـ

 .عضم َٔ اـُػ ؾضؾع إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾًِ ٜكطع٘، ٚقاٍ: َاٍ اهلل عضم بعن٘ بعنا

ِٵ}ثبٛتٗا إَا بؾٗار٠ عزيني يكٛي٘ تعاىل:    .7 ٔٵ ِصدٳاِيُه َِ  ِٔ ٜٵ ِٗٝزٳ ِٗزٴٚا ؽٳ ٚا٭فٌ عَُٛ٘ يهٔ خٛيـ ؾُٝا ؾٝ٘ ريٌٝ   {ٚٳاعٵتٳؾٵ

 .خال يًزيٌٝ، ؾبكٞ ؾُٝا عزاٙ ع٢ً عَُٛ٘

 أٚ بإقضاص ايغاصم .٫ٚ تغُع قبٌ ايزع٣ٛ َٔ املايو، أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘.ٜٚقؿاْٗا أٟ: ايغضق١
ٜٚقؿٗا يف نٌ َض٠، ٫ستُاٍ ظٓ٘ ٚدٛب ايكطع َع ؾكز بعض ؽضٚط٘. ٚعٔ ايكاعِ بٔ عبز ايضمحٔ إٔ عًٝا، صمٞ اهلل  َضتني

٫  :ٞ عضقت، ؾأَض ب٘ إٔ ٜكطع صٚاٙ اؾٛطداْٞ. ٚيف يؿغعٓ٘ أتاٙ صدٌ، ؾكاٍ: إْٞ عضقت، ؾطضرٙ، ثِ عار َض٠ أخض٣، ؾكاٍ: إْ

 .ٜكطع ايغاصم ست٢ ٜؾٗز ع٢ً ْؿغ٘ َضتني سهاٙ أمحز يف صٚا١ٜ َٗٓا ٚاستر ب٘
٫ٚ ٜضدع ست٢ ٜكطع ٫ٚ بأؼ بتًكٝٓ٘ اٱْهاص، ؿزٜح أبٞ أ١َٝ املدظَٚٞ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أتٞ بًك قز اعرتف، 

قاٍ ب٢ً، ؾأعار عًٝ٘ َضتني أٚ ث٬ثا، قاٍ: ب٢ً ؾأَض ب٘ ؾكطع صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر. ٚيٛ ٚدب ايكطع بأٍٚ  ؾكاٍ: َا إخايو عضقت؟

َض٠ مل ٜ٪خضٙ، ٚمل ًٜكٓ٘ اٱْهاص. ٚنشا َا تكزّ عٔ عًٞ. ٚصٟٚ عٔ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ أتٞ بضدٌ، ؾكاٍ: أعضقت؟ قٌ: ٫ 

 .ؾكاٍ: ٫ ؾرتن٘
٘ أٚ َطايب١ ٚنًٝ٘ أٚ ٚيٝ٘ إٕ نإ قذٛصا عًٝ٘ ؿع٘، ٭ٕ املاٍ ٜباح بايبشٍ ٚاٱباس١، ؾٝشتٌُ َطايب١ املغضٚم َٓ٘ مباي  .8

 .إباس١ َايه٘ إٜاٙ أٚ إسْ٘ ي٘ يف رخٍٛ سضطٙ ٚحنٛٙ مما ٜغكط ايكطع ؾاعترب ايطًب، يٓؿٞ ٖشا ا٫ستُاٍ، ٚاْتؿا٤ ايؾب١ٗ
 ب٘. ْك عًٝ٘، يكٍٛ عُض: ٫ قطع يف عاّ ع١ٓ قٌٝ ٭محز: تكٍٛ ب٘؟٫ٚ قطع عاّ فاع١ غ٤٬ إٕ مل جيز َا ٜؾرتٜ٘ أٚ َا ٜؾرتٟ 

 .قاٍ: إٟ يعُضٟ ٫ أقطع٘ إسا محًت٘ اؿاد١، ٚايٓاؼ يف ؽز٠ ٚفاع١

 

  أسنض فؿ١ سز ايكطع يف ايغضق١ بعز اعتٝؿا٤ ايؾضٚط؟

ؾاقطعٛا أمياُْٗا ٚصٟٚ عٔ أبٞ بهض ؾُت٢ تٛؾضت ايؾضٚط قطعت ٜزٙ اي٢ُٓٝ َٔ َؿقٌ نؿ٘ ٭ٕ يف قضا٠٤ عبز اهلل بٔ َغعٛر: -

 .إسا عضم ايغاصم ؾاقطعٛا ميٝٓ٘ َٔ َؿقٌ ايهٛع ٫ٚ كايـ هلُا يف ايقشاب١ :ٚعُض، صمٞ اهلل عُٓٗا أُْٗا قا٫

اقطعٛٙ "ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف عاصم:  .ٚغُغت ٚدٛبا يف طٜت َػًٞ يتٓغز أؾٛاٙ ايعضٚم، ي٬٦ ٜٓظؾ٘ ايزّ ؾٝ٪رٟ إىل َٛت٘-

 .صٚاٙ ايزاصقطين. ٚقاٍ ابٔ املٓشص: يف إعٓارٙ َكاٍ"ٚاسغُٛٙ 
ٚعٔ تعًٝكٗا يف عٓك٘ ث٬ث١ أٜاّ إٕ صآٙ اٱَاّ ؿزٜح ؾناي١ بٔ عبٝز إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أتٞ بغاصم ؾكطعت ٜزٙ، ثِ -

ـ ٚؾعٌ سيو عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘، بايشٟ أَض بٗا ؾعًكت يف عٓك٘ صٚاٙ اـُغ١ إ٫ أمحز. ٚيف إعٓارٙ اؿذاز بٔ أصطا٠، ٖٚٛ: معٝ

 .قطع٘ ٚ٭ْ٘ أبًؼ يف ايظدض

 

 َاسا إٕ عار يًغضق١ بعز إقا١َ سز ايكطع ٚتٛؾضت ؽضٚط ايكطع ؟
ؾإٕ عار قطعت صدً٘ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا يف ايغاصم: إٕ عضم ؾاقطعٛا ٜزٙ، ثِ إٕ عضم ؾاقطعٛا صدً٘ ٚ٭ْ٘ قٍٛ أبٞ بهض -

 .َٔ ايقشاب١ٚعُض، ٫ٚ كايـ هلُا 
ايٝغض٣ قٝاعا ع٢ً ايكطع يف احملاصب١، ٚ٭ْ٘ أصؾل ب٘ يٝتُهٔ َٔ املؾٞ ع٢ً خؾب١، ٚيٛ قطعت ميٓاٙ مل ميهٓ٘ سيو. قاي٘ يف -

 .ايهايف

 .َٔ َؿقٌ نعب٘ برتى عكب٘ ملا صٟٚ عٔ عًٞ أْ٘ نإ ٜكطع َٔ ؽطض ايكزّ، ٜٚرتى ي٘ عكبا ميؾٞ عًٝٗا-
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اهلل عٓ٘ أتٞ بضدٌ أقطع ايظْز ٚايضدٌ قز عضم، ؾأَض ب٘ عُض: إٔ  ت، أٚ ٜتٛب ٭ٕ عُض، صمٞؾإٕ عار مل ٜكطع، ٚسبػ ست٢ ميٛ-

٘ٴ}تكطع صدً٘، ؾكاٍ عًٞ: إمنا قاٍ اهلل تعاىل:  ٚٳصٳعٴَٛي ٘ٳ  ٕٳ ايًَّ ٜٴشٳاِصبٴٛ ٔٳ  ُٳا دٳظٳا٤ٴ ايَِّشٜ َّ اٯ١ٜ. ٚقز قطعت ٜزٙ ٖشا ٚصدً٘، ؾ٬  {ِإ

ؾاعتٛرع٘ ايغذٔ صٚاٙ ععٝز.  .ا١ُ٥ ميؾٞ عًٝٗا. إَا إٔ تعظصٙ، إَا إٔ تغتٛرع٘ ايغذٜٔٓبػٞ إٔ تكطع صدً٘ ؾتزع٘ يٝػ ي٘ ق

 :ٚعٔ ععٝز املكربٟ قاٍ: سنضت عًٞ بٔ أبٞ طايب أتٞ بضدٌ َكطٛع ايٝز ٚايضدٌ قز عضم، ؾكاٍ ٭فشاب٘: َا تضٕٚ يف ٖشا؟ قايٛا
ٜأنٌ ايطعاّ؟ بأٟ ؽ٤ٞ ٜتٛمأ يًق٠٬؟! بأٟ ؽ٤ٞ ٜػتغٌ َٔ اقطع٘ ٜا أَري امل٪َٓني، قاٍ: قتً٘ إسا َٚا عًٝ٘ ايكتٌ، بأٟ ؽ٤ٞ 

دٓابت٘؟! بأٟ ؽ٤ٞ ٜكّٛ ؿادت٘؟ ؾضرٙ إىل ايغذٔ أٜاَا، ثِ أخضد٘ ؾاعتؾاص أفشاب٘، ؾكايٛا َجٌ قٛهلِ ا٭ٍٚ، ٚقاٍ هلِ َجٌ َا 

ع١ قطعت صدً٘ اي٢ُٓٝ. ٖٚٛ قٍٛ ٚعٓ٘: تكطع ٜزٙ ايٝغض٣ ؾإٕ عار ؾغضم صاب - قاٍ أ٫ٚ ؾذًزٙ دًزا ؽزٜزا، ثِ أصعً٘ صٚاٙ ععٝز

َٔ عضم ؾاقطعٛا ٜزٙ، ثِ إٕ عضم ؾاقطعٛا صدً٘ ٚ٭ٕ أبا  "َايو ٚايؾاؾعٞ ٚابٔ املٓشص. قاي٘ يف ايؾضح، ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا:

 .قاي٘ يف ايهايف "بهض ٚعُض قطعا ايٝز ايٝغض٣ يف املض٠ ايجايج١

 

 ٌٖ جيتُع َع ايكطع اينُإ؟

 .ْك عًٝ٘، ٭ُْٗا سكإ ملغتشكني ؾذاط ادتُاعُٗا، نايز١ٜ ٚايهؿاص٠ يف قتٌ اـطأ ٚجيتُع ايكطع ٚاينُإ
ؾرير َا أخشٙ ملايه٘ إٕ نإ باقٝا، ٭ْ٘ عني َاي٘، ٚإٕ نإ تايؿا ؾعًٝ٘ مُاْ٘، ٭ْ٘ َاٍ آرَٞ تًـ ؼت ٜزٙ عار١ٜ ؾٛدب 

 .ٜٚعٝز َا خضب َٔ اؿضط ٭ْ٘ َتعز .مُاْ٘
ٜت ٭ٕ ايكطع سل ٚدب عًٝ٘ اـضٚز َٓ٘، ؾهاْت َ٪ْت٘ عًٝ٘ نغا٥ض اؿكٛم، ٚ٭ٕ اؿغِ سؿغ ٚعًٝ٘ أدض٠ ايكاطع ٚمثٔ ايظ

 .مثٔ ايظٜت، ٚأدض٠ ايكاطع َٔ بٝت املاٍ، ٭ُْٗا َٔ املقاحل ايعا١َ :يٓؿغ٘ عٔ ايتًـ. ٚقاٍ يف ايهايف ٚغريٙ

 
 ايطضٜل قطاع سز باب

 َٔ ِٖ قطاع ايطضٜل؟

 .املغًُني ٚأٌٖ ايش١َ، ٜٚٓكض ب٘ عٗزِِٖٖٚ: املهًؿٕٛ املًتظَٕٛ َٔ 
ايشٜٔ خيضدٕٛ ع٢ً ايٓاؼ، ؾٝأخشٕٚ أَٛاهلِ فاٖض٠ ؾإٕ أخشٚا كتؿني ؾغضام، ٚإٕ اختطؿٛا ٖٚضبٛا ؾُٓتٗبٕٛ ٫ قطع عًِٝٗ، 

 .٭ٕ عار٠ قطاع ايطضٜل ايكٗض، ؾاعترب سيو ؾِٝٗ

 

 نٝـ تجبت ب١ٓٝ قطاع ايطضٜل؟

 .ني نايغضق١ٜٚعترب ثبٛت٘ بب١ٓٝ، أٚ إقضاص َضت
 ٚاؿضط بإٔ ٜأخشٙ َٔ ٜز َغتشك٘ ٖٚٛ بايكاؾ١ً

 .ٚايٓقاب قٝاعا ع٢ً ايكطع يف ايغضق١

 
 ع٢ً قطاع ايطضٜل؟  أسنض ا٭سهاّ

 :ٚهلِ أصبع١ أسهاّ

 .إٕ قتًٛا ٚمل ٜأخشٚا َا٫: ستِ قتًِٗ مجٝعا ٚسهِ ايضر٤ ناملباؽض. ٚب٘ قاٍ َايو  .1

 .قتًِٗ ٚفًبِٗ ست٢ ٜؾتٗضٚا يريتزع غريِٖ، ثِ ٜػغًٛا، ٜٚهؿٓٛا، ٜٚق٢ً عًِٝٗ، ٜٚزؾٓٛاإٕ قتًٛا ٚأخشٚا َا٫: ستِ    .2
يف إٓ ٚاسز ؾ٬ ٜٓتعض بكطع أسزُٖا  إٕ أخشٚا َا٫، ٚمل ٜكتًٛا: قطعت أٜزِٜٗ ٚأصدًِٗ َٔ خ٬ف ستُا يٛدٛب٘ ؿل اهلل تعاىل   .3

ٔٵ ِخ٬ٍف...}طع ٜزٙ اي٢ُٓٝ، ٚصدً٘ ايٝغض٣، يكٛي٘: اْزَاٍ اٯخض، ٭ْ٘ تعاىل أَض بكطعُٗا، ٚا٭َض يًؿٛص، ؾتك َِ  ...}  

ٔٳ }إٕ أخاؾٛا ايٓاؼ، ٚمل ٜأخشٚا َا٫: ْؿٛا َٔ ا٭صض، ؾ٬ ٜرتنٕٛ ٜإٔٚٚ إىل بًز ست٢ تعٗض تٛبتِٗ يكٛي٘ تعاىل: .4 ُٳا دٳظٳا٤ٴ ايَِّشٜ َّ ِإ

ٕٳ ِؾٞ اِيَأصٵِض َؾغٳا ٛٵ ٜٳغٵعٳ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳصٳعٴَٛي ٘ٳ  ٕٳ ايًَّ ٔٳ اِيَأصٵِضٜٴشٳاِصبٴٛ َِ ٛٵا  ٓٵَؿ ٜٴ ٚٵ  ٔٵ ِخ٬ٍف َأ َِ ِٵ  ٗٴ ًُ ٚٳَأصٵدٴ ِٵ  ِٗ ٜٵِزٜ ٚٵ تٴَكطَّعٳ َأ ٜٴقٳَّبٴٛا َأ ٚٵ  ًُٛا َأ ٜٴَكتَّ ٕٵ     {رّا َأ

قاٍ ابٔ عباؼ، ٚأنجض املؿغضٜٔ: ْظيت يف قطاع ايطضٜل َٔ املغًُني قاٍ يف ايؾضح: ٚسهٞ عٔ ابٔ عُض أْٗا ْظيت يف املضتزٜٔ 

ٕٵ تٳِكِزصٴٚا }ايعضْٝني ايشٜٔ اعتاقٛا إبٌ ايقزق١، ٚاصتزٚا ٚيٓا قٛي٘ تعاىل:  ٚقاٍ أْػ: ْظيت يف ٌِ َأ ٔٵ َقبٵ َِ ٔٳ تٳابٴٛا  ... ِإيَّا ايَِّشٜ

ِٵ... ِٗ ٝٵ ًَ  ٚايهؿاص تكبٌ تٛبتِٗ بعز ايكزص٠ عًٝ٘. اْت٢ٗ. {عٳ

 ٚص٣ٚ ايؾاؾعٞ بإعٓارٙ عٔ ابٔ عباؼ إسا قتًٛا، ٚأخشٚا املاٍ، قتًٛا ٚفًبٛا، ٚإسا قتًٛا، ٚمل ٜأخشٚا املاٍ: قتًٛا، ٚمل ٜقًبٛا، ٚإسا- 

أخشٚا املاٍ، ٚمل ٜكتًٛا: قطعت أٜزِٜٗ ٚأصدًِٗ َٔ خ٬ف، ٚإسا أخاؾٛا ايغبٌٝ، ٚمل ٜأخشٚا َا٫: ْؿٛا َٔ ا٭صض ٚصٟٚ حنٛٙ َضؾٛعا. 
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أبا بضط٠ ا٭عًُٞ، ؾذا٤ ْاؼ ٜضٜزٕٚ اٱع٬ّ  ٚارع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ،"بٛ راٚر بإعٓارٙ عٔ ابٔ عباؼ قاٍ: ٚص٣ٚ أ-

ؾكطع عًِٝٗ أفشاب٘، ؾٓظٍ دربٌٜ، عًٝ٘ ايغ٬ّ، باؿز ؾِٝٗ إٔ َٔ قتٌ ٚأخش املاٍ: قتٌ ٚفًب، َٚٔ قتٌ ٚمل ٜأخش املاٍ: قتٌ، 

 أٚ، يف اٯ١ٜ يٝغت يًتدٝري، ٫ٚ يًؾو بٌ يًتٜٓٛع.  :ٚعًِ َٓ٘ إٔ "ٜزٙ ٚصدً٘ َٔ خ٬فَٚٔ أخش املاٍ ٚمل ٜكتٌ: قطعت 

 ٚتٓؿ٢ اؾُاع١ َتؿضق١ نٌ إىل د١ٗ، ي٬٦ جيتُعٛا ع٢ً احملاصب١ ثاْٝا. ٚعٓ٘: ايٓؿٞ: ايتعظٜض مبا ٜضرع. -

 ٚقٌٝ: اؿبػ يف غري بًزِٖ.-

 .ٚقاٍ ابٔ عباؼ: ْؿِٝٗ إسا ٖضبٛا: إٔ ٜطًبٛا ست٢ ٜ٪خشٚا ؾتكاّ عًِٝٗ اؿزٚر ٚ٭ٕ تؾضٜزِٖ ٜؿنٞ إىل إغضا٥ِٗ بكطع ايطضٜل 

 

 ٌٖ يكطاع ايطضٜل تٛب١؟ ٌٖٚ عًِٝٗ اينُإ؟

...ِإيَّا }تعاىل:  َٚٔ تاب َِٓٗ قبٌ ايكزص٠ عًٝ٘ عكطت عٓ٘ سكٛم اهلل تعاىل َٔ ْؿٞ، ٚقطع ٜز، ٚصدٌ ٚؼتِ قتٌ، ٚفًب، يكٛي٘

ِٷ ٘ٳ َغُؿٛصٷ صٳِسٝ َّ ايًَّ ُٴٛا َأ ًَ ِٵ َؾاعٵ ِٗ ٝٵ ًَ ٕٵ تٳِكِزصٴٚا عٳ ٌِ َأ ٔٵ َقبٵ َِ ٔٳ تٳابٴٛا   .{ايَِّشٜ

 .ٚأخش عكٛم اٯرَٝني َٔ ْؿػ ٚطضف َٚاٍ، ٫ٚ إٔ ٜعؿ٢ ي٘ عٓٗا َٔ َغتشكٗا، ٭ْ٘ سل آرَٞ ؾ٬ ٜغكط بايتٛب١، ناينُإ

 
 َاي٘ أٚ ْ٘ؿغ يف بأس٣ أصٜز َٚٔ ؾقٌ

 نٝـ ٜهٕٛ ايزؾع ملٔ أصٜز بأس٣ يف ْؿغ٘ أٚ َاي٘ أٚ سضمي٘؟

 .أٚ سضمي٘ رؾع٘ با٭عٌٗ ؾا٭عٌٗ ؾإٕ اْزؾع با٭عٌٗ سضّ ا٭فعب، يعزّ اؿاد١ إيَٝ٘ٚٔ أصٜز بأس٣ يف ْؿغ٘ أٚ َاي٘ 
صدٌ، ؾكاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل: أصأٜت إٕ دا٤ دا٤ "ؾإٕ مل ٜٓزؾع إ٫ بايكتٌ قتً٘ ٫ٚ ؽ٤ٞ عًٝ٘ ٚإٕ قتٌ نإ ؽٗٝزا، ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠: 

أصأٜت إٕ قتًين؟ قاٍ: ؾأْت ؽٗٝز ، قاٍ: أصأٜت إٕ  :ٜضٜز أخش َايٞ؟ قاٍ: ؾ٬ تعط٘ ، قاٍ: أصأٜت إٕ قاتًين؟ قاٍ: قاتً٘ ، قاٍ صدٌ

؟ قاٍ: قاتً٘ ٚعٔ ابٔ عُض ، قاٍ: ؾإٕ أب٢ صٚاٙ أمحز َٚغًِ. ٚيف يؿغ أمحز أْ٘ قاٍ ي٘ أ٫ٚ: أْؾزٙ اهلل"قتًت٘؟ قاٍ ٖٛ يف ايٓاص 

قاٍ ابٔ عرئٜ: َا  .َضؾٛعا: َٔ أصٜز َاي٘ بػري سل ؾكاتٌ ؾكتٌ ؾٗٛ ؽٗٝز صٚاٙ اـ٬ٍ بإعٓارٙ. ٌٖٚ ًٜظَ٘ ايزؾع: ع٢ً صٚاٜتني

 .سنضٙ يف ايؾضح .أعًِ أسزا تضى قتاٍ اؿضٚص١ٜ ٚايًقٛل تأمثا إ٫ إٔ جيدي

 

 أسنض سهِ إٔ ٜزؾع عٔ سضمي٘؟
ٔ سضمي٘ نأَ٘ ٚأخت٘ ٚطٚدت٘ ٚحنٖٛٔ إسا أصٜزت بؿاسؾ١ أٚ قتٌ. ْك عًٝ٘، ٭ْ٘ ٜ٪رٟ بشيو سل اهلل َٔ ٚجيب إٔ ٜزؾع ع

 .ايهـ عٔ ايؿاسؾ١ ٚايعزٚإ، ٚسل ْؿغ٘ باملٓع عٔ أًٖ٘، ؾ٬ ٜغع٘ إماع١ اؿكني

 

 أسنض سهِ إٔ ٜزؾع عٔ سضِٜ غريٙ؟
 يزؾع بإٜاع٘ َٔ ؾا٥زت٘. ٚسضِٜ غريٙ ي٬٦ تشٖب ا٭ْؿػ، ٚتغتباح اؿضّ، ٜٚغكط ٚدٛب ا

 

 أسنض سهِ اـضٚز إىل فٝش١ ي٬ٝ؟

ٚنضٙ أمحز اـضٚز إىل فٝش١ ي٬ٝ، ٭ْ٘ ٫ ٜزصٟ َا ٜهٕٛ. ٚظاٖض ن٬ّ ا٭فشاب خ٬ؾ٘، ٖٚٛ أظٗض. قاي٘ يف ايؿضٚع، يكٍٛ 

ؾظع أٌٖ املز١ٜٓ سات ي١ًٝ ؾاْطًل أْاؼ قبٌ ايقٛت، ؾتًكاِٖ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، صادعا ٚقز عبكِٗ إىل ايقٛت، ٖٚٛ "أْػ: 

 .َتؿل عًٝ٘ "ع٢ً ؾضؼ ٭بٞ طًش١ عضٟ يف عٓك٘ ايغٝـ، ٖٚٛ ٜكٍٛ: مل تضاعٛا، مل تضاعٛا 

 

 يف غري ايؿت١ٓ عٔ ْؿغ٘؟ ايزؾعأسنض سهِ 

ًَُه١ِ}ْؿغ٘ يكٛي٘ تعاىل: ٚنشا يف غري ايؿت١ٓ عٔ  ٗٵ ِٵ ِإَي٢ ايتَّ ٜٵِزُٜه ًُِكٛا ِبَأ ؾهُا حيضّ عًٝ٘ قتٌ ْؿغ٘ حيضّ عًٝ٘ إباس١   {ٚٳ٫ تٴ

 .قتًٗا

 

 أسنض سهِ ايزؾع يٓؿػ غريٙ َٚاي٘؟
ْٚؿػ غريٙ َٚاي٘ ٭ْ٘ ٫ ٜتشكل َٓ٘ إٜجاص ايؾٗار٠، ٚنإسٝا٥٘ ببشٍ طعاَ٘. سنضٙ ايكامٞ، ٚغريٙ. ٚأطًل ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

يظَٚ٘ عٔ َاٍ غريٙ، ٚقاٍ يف دٓز قاتًٛا عضبا ْٗبٛا أَٛاٍ ػاص يريرٚٙ إيِٝٗ: ِٖ فاٖزٕٚ يف عبٌٝ اهلل، ٫ٚ مُإ عًِٝٗ بكٛر، 

يف ايؿضٚع. ٚقاٍ يف املػين ٚ ايؾضح: يػريٙ َعْٛت٘ بايزؾع، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اْقض أخاى ظاملا أٚ  ٫ٚ ر١ٜ، ٫ٚ نؿاص٠. سنضٙ

َعًَٛا ٚقز ص٣ٚ أمحز ٚغريٙ ايٓٗٞ عٔ خش٫ٕ املغًِ، ٚا٭َض بٓقض املعًّٛ ؾإٕ نإ ثِ ؾت١ٓ مل جيب ايزؾع عٔ ْؿغ٘، ٫ٚ ْؿػ 
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أْ٘ قاٍ يف ايؿت١ٓ ادًػ يف بٝتو، ؾإٕ خؿت إٔ ٜبٗضى " يب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِعٔ ايٓ غريٙ، يكق١ عجُإ، صمٞ اهلل عٓ٘. ٚملا صٟٚ

 . " ٚيف يؿغ: ؾهٔ عبز اهلل املكتٍٛ، ٫ٚ تهٔ عبز اهلل ايكاتٌ ؽعاع ايغٝـ ؾػط ٚدٗو ٚيف يؿغ: ؾهٔ ندري ابين آرّ

 

 أسنض سهِ إٔ ٜزؾع عٔ َاي٘؟
 ٫ َاٍ ْؿغ٘ أٟ: ٫ جيب عًٝ٘ إٔ ٜزؾع عٔ َاي٘، ٚي٘ بشي٘ ملٔ أصارٙ َٓ٘ ظًُا. ٚسنض ايكامٞ أْ٘ أؾنٌ َٔ ايزؾع عٓ٘. 

 .قاٍ أمحز يف صٚا١ٜ سٓبٌ: أص٣ رؾع٘ إيٝ٘، ٫ٚ ٜأتٞ ع٢ً ْؿغ٘، ٭ْٗا ٫ عٛض هلا

 .٫ٚ ًٜظَ٘ سؿع٘ َٔ اينٝاع ٚاهل٬ى سنضٙ ايكامٞ ٚغريٙ

 
 ايبػا٠ قتاٍ باب

 َٔ ِٖ ايبػا٠؟

اـاصدٕٛ ع٢ً اٱَاّ بتأٌٜٚ عا٥ؼ، ٚهلِ ؽٛن١ ٚيٛ مل ٜهٔ ؾِٝٗ َطاع. مسٛا بػا٠، يعزٚهلِ عٔ اؿل، َٚا عًٝ٘ أ١ُ٥  :ِٖٚ

ِ٘}املغًُني. ٚا٭فٌ يف قتاهلِ قٛي٘ تعاىل:  َٵِض ايًَّ ًُٛا ايَِّتٞ تٳبٵِػٞ سٳت٢َّ تٳِؿ٤ٞٳ ِإَي٢ َأ  .{َؾَكاِت

صٚاٙ أمحز َٚغًِ. "َٔ أتانِ ٚأَضنِ مجٝع ع٢ً صدٌ ٚاسز ٜضٜز إٔ ٜؾل عقانِ، ٜٚؿضم مجاعتهِ ؾاقتًٛٙ "ٚسزٜح:   -

َتؿل عًٝ٘  "َٔ صأ٣ َٔ أَريٙ ؽ٦ٝا ٜهضٖ٘ ؾًٝقرب عًٝ٘، ؾإْ٘ َٔ ؾاصم اؾُاع١ ؽربا ؾُٝتت٘ دا١ًٖٝ "ٚعٔ ابٔ عباؼ َضؾٛعا:

 .زٚقاتٌ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، أٌٖ ايٓٗضٚإ ؾًِ ٜٓهضٙ أس

 

 َاسا ٚإٕ اختٌ ؽضط َٔ ؽضٚط نِْٛٗ بػا٠؟
ؾإٕ اختٌ ؽضط َٔ سيو بإٔ مل خيضدٛا ع٢ً إَاّ، أٚ خضدٛا عًٝ٘ ب٬ تأٌٜٚ أٚ بتأٌٜٚ غري عا٥ؼ، أٚ ناْٛا مجعا ٜغريا ٫ ؽٛن١ 

 .ؾكطاع طضٜل ٚتكزّ سهُِٗ .هلِ

 

 أسنض سهِ ْقب اٱَاّ؟
ؿُا١ٜ ايبٝن١، ٚايشب عٔ اؿٛط٠، ٚإقا١َ اؿزٚر، ٚاعتٝؿا٤ اؿكٛم، ٚا٭َض ْٚقب اٱَاّ ؾضض نؿا١ٜ ؿاد١ ايٓاؼ يشيو، 

باملعضٚف، ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: قز أٚدب ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، تأَري ايٛاسز يف ا٫دتُاع ايكًٌٝ 

 .ايعاصض يف ايغؿض ٖٚٛ: تٓبٝ٘ ع٢ً أْٛاع ا٫دتُاع. اْت٢ٗ

 

 ٚز ع٢ً َٔ تجبت إَاَت٘؟أسنض سهِ اـض
إَاَت٘ سضّ اـضٚز عًٝ٘ ٚقتاي٘، عٛا٤ ثبتت بإمجاع املغًُني عًٝ٘: نإَا١َ أبٞ بهض ايقزٜل، صمٞ اهلل عٓ٘،  ٚنٌ َٔ ثبتت

أٚ بعٗز اٱَاّ ايشٟ قبً٘ إيٝ٘: نعٗز أبٞ بهض إىل عُض، صمٞ اهلل عُٓٗا، أٚ بادتٗار أٌٖ اؿٌ ٚايعكز ٭ٕ عُض دعٌ أَض اٱَا١َ 

ٛص٣ بني عت١ َٔ ايقشاب١ ؾٛقع اٱتؿام ع٢ً عجُإ، صمٞ اهلل عٓ٘ أٚ بكٗضٙ يًٓاؼ ست٢ أسعٓٛا ي٘، ٚرعٛٙ إَاَا: نعبز املًو بٔ ؽ

  .َضٚإ ملا خضز ع٢ً ابٔ ايظبري ؾكتً٘، ٚاعتٛىل ع٢ً ايب٬ر ٚأًٖٗا ست٢ باٜعٛٙ طٛعا ٚنضٖا، ٚرعٛٙ إَاَا

 .ؽل عقا املغًُني، ٚإصاق١ رَا٥ِٗ، ٚإسٖاب أَٛاهلِ ٚ٭ٕ يف اـضٚز ع٢ً َٔ ثبتت إَاَت٘ بايكٗض

 

 أسنض سهِ َٔ غًب عًِٝٗ بايغٝـ ست٢ فاص خًٝؿ١؟
قاٍ أمحز يف صٚا١ٜ ايعطاص: َٚٔ غًب عًِٝٗ بايغٝـ ست٢ فاص خًٝؿ١، ٚمسٞ أَري امل٪َٓني: ؾ٬ حيٌ ٭سز ٜ٪َٔ باهلل إٔ ٜبٝت، ٫ٚ 

١: ٜٚتذ٘: ٫ جيٛط تعزر اٱَاّ، ٚأْ٘ يٛ تػًب نٌ عًطإ ع٢ً ْاس١ٝ نظَآْا ٜضاٙ إَاَا بضا نإ أٚ ؾادضا. ٚقاٍ يف ايػاٜ

 .ؾشهُ٘ ناٱَاّ

 

 أسنض ؽضٚط اٱَا١َ؟

ٚقاٍ أمحز يف صٚا١ٜ َٓٗا: ٫ ٜهٕٛ َٔ  .ٜٚعترب نْٛ٘ قضؽٝا يكٍٛ املٗادضٜٔ يٮْقاص إٕ ايعضب ٫ تزٜٔ إ٫ هلشا اؿٞ َٔ قضٜؿ-

 .غري قضٜؿ خًٝؿ١
٫ستٝاد٘ إىل سيو يف أَضٙ ْٚٗٝ٘، ٚسضب٘  مسٝعا بقريا ْاطكا سضا سنضا عز٫ عاملا سا بقري٠ ناؾ٦ا ابتزا٤ ٚرَٚابايػا عاق٬ -

ٚعٝاعت٘، ٚإقا١َ اؿزٚر ٚحنٛ سيو، ٚ٭ٕ ايعبز َٓكٛل بضق٘ َؾػٍٛ عكٛم عٝزٙ. ٚقٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف سزٜح 



اسحاق الحىينيتحت إشراف فضيلة الشيخ أبي بمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمن كتاب منار السبيل الفرقة  الحدودملزمة س و ج كتاب    

 16 

ع٢ً حنٛ أَري عض١ٜ. ٚاملضأ٠ يٝغت َٔ أٌٖ اي١ٜ٫ٛ،  قٍُٛ"  ِ عبز... . اؿزٜحٚايغُع ٚايطاع١، ٚإٕ تأَض عًٝه -ايعضباض ٚغريٙ 

 .صٚاٙ ايبداصٟ "ٚيف اؿزٜح َا أؾًح قّٛ ٚيٛا أَضِٖ اَضأ٠

 

 ٌٖ ٜٓعظٍ اٱَاّ يؿغك٘؟
 ."اهلل بضٖإإ٫ إٔ تضٚا نؿضا بٛاسا عٓزنِ ؾٝ٘ َٔ "٫ٚ ٜٓعظٍ بؿغك٘ ملا يف سيو َٔ املؿغز٠، غ٬ف ايكامٞ، ٚؿزٜح: -

 

 بز٤ٶ؟ ايبػا٠ قتاٌٍٖ ع٢ً اٱَاّ 
ٚتًظَ٘ َضاع١ً ايبػا٠، ٚإطاي١ ؽبِٗٗ، َٚا ٜزعٕٛ َٔ املعامل ٭ٕ سيو ٚع١ًٝ إىل ايقًح املأَٛص ب٘، ٚايضدٛع إىل اؿل. ٚ٭ٕ عًٝا، -

ٚقاٍ: إٕ ٖشا ّٜٛ َٔ ؾًر ؾٝ٘ ؾًر ّٜٛ صمٞ اهلل عٓ٘ صاعٌ أٌٖ ايبقض٠ ّٜٛ اؾٌُ قبٌ ايٛقع١، ٚأَض أفشاب٘ إٔ ٫ ٜبز٩ِٖٚ بكتاٍ، 

ايكٝا١َ ٚص٣ٚ عبز اهلل بٔ ؽزار إٔ عًٝا، صمٞ اهلل عٓ٘، ملا اعتظي٘ اؿضٚص١ٜ بعح إيِٝٗ عبز اهلل بٔ عباؼ ؾٛامعٛٙ نتاب اهلل 

 .ث٬ث١ أٜاّ، ؾضدع َِٓٗ أصبع١ آ٫ف

ًُٛا ايَِّتٞ تٳبٵِػ}ؾإٕ صدعٛا ٚإ٫ يظَ٘ قتاهلِ يكٛي٘ تعاىل: - َِ٘ؾَكاِت َٵِض ايًَّ   {ٞ سٳت٢َّ تٳِؿ٤ٞٳ ِإَي٢ َأ

 

 أسنض سهِ َع١ْٛ ايضع١ٝ اٱَاّ يكتاٍ ايبػا٠؟
ٚجيب ع٢ً صعٝت٘ َعْٛت٘ ي١ٰٜ، ٚ٭ٕ ايقشاب١ قاتًٛا َاْعٞ ايظنا٠ ٚقاتٌ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، أٌٖ ايبقض٠ ّٜٛ اؾٌُ، ٚأٌٖ 

قُز بٔ طًش١  :ٞ اهلل عٓ٘، قاٍ: إٜانِ ٚفاسب ايربْػ ٜعينايؾاّ بقؿني ٚإسا سنض َٔ مل ٜكاتٌ مل جيظ قتً٘ ٭ٕ عًٝا، صم

 .ايغذار، ٚنإ سنض طاع١ ٭بٝ٘، ٚمل ٜكاتٌ. ٚ٭ٕ ايكقز نؿِٗ، ٖٚشا قز نـ ْؿغ٘. قاي٘ يف ايهايف

 

 أسنض سهِ قتٌ ايبػا٠ إسا تضنٛا ايكتاٍ؟
اصخ يعًٞ ّٜٛ اؾٌُ: ٫ ٜكتًٔ َزبض، ٫ٚ ٜشؾـ ٚإسا تضى ايبػا٠ ايكتاٍ سضّ قتًِٗ، ٚقتٌ َزبضِٖ ٚدضحيِٗ يكٍٛ َضٚإ: فضخ ف

 ع٢ً دضٜح، ٫ٚ ٜٗتو عرت، َٚٔ أغًل باب٘ ؾٗٛ آَٔ، َٚٔ أيك٢ ايغ٬ح ؾٗٛ آَٔ صٚاٙ ععٝز. ٚعٔ عُاص حنٛٙ

ؾكاٍ: إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ: ٜا ابٔ أّ عبز: َا سهِ َٔ بػ٢ ع٢ً أَيت؟ ؾكًت: اهلل ٚصعٛي٘ أعًِ. "ٚص٣ٚ ابٔ َغعٛر  .

ؽٗزت فؿني، ؾهاْٛا ٫  :٫ ٜكتٌ َزبضِٖ، ٫ٚ جياط ع٢ً دضحيِٗ، ٫ٚ ٜكتٌ أعريِٖ، ٫ٚ ٜكغِ ؾ٦ِٝٗ  ٚعٔ أبٞ أَا١َ قاٍ

 ."جيٝظٕٚ ع٢ً دضٜح، ٫ٚ ٜطًبٕٛ َٛيٝا، ٫ٚ ٜغًبٕٛ قت٬ٝ ٚ٭ٕ املكقٛر رؾعِٗ ؾإسا سقٌ مل جيظ قتًِٗ نايقا٥ٌ

 

 ٌٖ ٜػِٓ َاٍ ايبػا٠ أٚ تغب٢ سصاصِٜٗ؟
٫ٚ ٜػِٓ َاهلِ، ٫ٚ تغب٢ سصاصِٜٗ ٫ ْعًِ يف سيو خ٬ؾا بني أٌٖ ايعًِ، ٭ٕ َاهلِ َاٍ َعقّٛ، ٚسصٜتِٗ َعقَٕٛٛ ٫ قتاٍ َِٓٗ 

 .٫ٚ بػٞ
ٚظب صر سيو إيِٝٗ ٭ٕ أَٛاهلِ نأَٛاٍ غريِٖ َٔ املغًُني، ٚإمنا أبٝح قتاهلِ يًضر إىل ايطاع١. ٚعٔ عًٞ أْ٘ قاٍ ّٜٛ اؾٌُ: 

عًٞ ٖٚٛ ٜطبذ ؾٝٗا، ؾغأي٘ إَٗاي٘ ست٢ ٜٓطبذ ايطبٝذ  ٦ا َٔ َاي٘ َع أسز ؾًٝأخشٙ، ؾعضف بعنِٗ قزصا َع أفشابَٔ عضف ؽٝ

 .ؾأب٢، ٚنب٘ ٚأخشٖا

 

 ٌٖ ٜنُٔ ايبػا٠ َا اتًؿٛٙ ساٍ اؿضب؟
نُٔ ايبػا٠ َا أتًؿٛٙ ٫ٚ ٜنُٔ ايبػا٠ َا أتًؿٛٙ ساٍ اؿضب نُا ٫ ٜنُٔ أٌٖ ايعزٍ َا أتًؿٛٙ يًبػا٠ ساٍ اؿضب ٭ٕ عًٝا مل ٜ

ٖادت ايؿت١ٓ ٚأفشاب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، َتٛاؾضٕٚ ٚؾِٝٗ ايبزصٜٕٛ، "ساٍ اؿضب َٔ ْؿػ َٚاٍ ٚقاٍ ايظٖضٟ: 

 سنضٙ أمحز يف صٚا١ٜ ا٭ثضّ قتذا ب٘. "ؾأمجعٛا أْ٘ ٫ ٜكار أسز، ٫ٚ ٜ٪خش َاٍ ع٢ً تأٌٜٚ ايكضإٓ إ٫ َا ٚدز بعٝٓ٘

 

 ايبػا٠ ع٢ً بًز إٔ ٜكُٝٛا اؿزٚر ٜٚأخشٚا ايظنا٠ ٚاـضاز ٚاؾظ١ٜ؟ٌٖ إٕ اعتٛىل 

ٚإٕ اعتٛيٛا ع٢ً بًز ؾأقاَٛا اؿزٚر، ٚأخشٚا ايظنا٠ ٚاـضاز ٚاؾظ١ٜ استغب ب٘ ٭ٕ عًٝا، صمٞ اهلل عٓ٘، مل ٜتبع َا ؾعً٘ أٌٖ  

اؿضٚصٟ ؾٝزؾعٕٛ إيٝ٘  جندةٜأتِٝٗ عاعٞ ايبقض٠، ٚمل ٜطايبِٗ ب ؽ٤ٞ مما دباٙ ايبػا٠ ٚ٭ٕ ابٔ عُض، ٚع١ًُ بٔ ا٭نٛع 

 .طناتِٗ ٚ٭ٕ يف تضى ا٫ستغاب بشيو مضصا ععُٝا ع٢ً ايضعاٜا
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 ٌٖ إٕ اعتٛىل ايبػاٙ ع٢ً بًز ٜعز سهِ سانُِٗ نأٌٖ ايعزٍ؟
دط٧ َٔ ِٖٚ يف ؽٗارتِٗ، ٚإَنا٤ سهِ سانُِٗ نأٌٖ ايعزٍ ٭ٕ ايتأٌٜٚ ايغا٥ؼ يف ايؾضع ٫ ٜؿغل ب٘ ايشاٖب إيٝ٘ أؽب٘ امل

 ايؿكٗا٤ يف ؾضع، ؾٝكن٢ بؾٗار٠ عزٚهلِ، ٫ٚ ٜٓكض سهِ سانُِٗ إ٫ َا خايـ ْك نتاب أٚ ع١ٓ أٚ إمجاعا.

ٚإٕ أظٗض قّٛ صأٟ اـٛاصز: نتهؿري َضتهب ايهبري٠، ٚعب ايقشاب١، ٚمل خيضدٛا عٔ قبن١ اٱَاّ: مل ٜتعضض هلِ، ٭ٕ عًٝا  

ؾكاٍ عًٞ: ن١ًُ سل أصٜز بٗا باطٌ، ثِ قاٍ: يهِ عًٝٓا  -تعضٜنا بايضر عًٝ٘ يف ايتشهِٝ  -مسع صد٬ ٜكٍٛ: ٫ سهِ إ٫ اهلل 

 ث٬خ: 

  ٕ تشنضٚا ؾٝٗا اعِ اهلل،٫ منٓعهِ َغادز اهلل أ

 ٫ٚ منٓعهِ ايؿ٤ٞ َا راَت أٜزٜهِ َعٓا، 

٫  :٫ٚ ْبز٩نِ بكتاٍ ٚإٕ عضمٛا بغبب اٱَاّ أٚ غريٙ َٔ أٌٖ ايعزٍ: عظصٚا ن٬ٝ ٜقضسٛا، ٚخيضقٛا اهلٝب١. ٚايٛد٘ ايجاْٞ

ٔٵ َأ...}ٜعظصٕٚ، ملا صٟٚ إٔ عًٝا نإ يف ف٠٬ ايؿذض، ؾٓاراٙ صدٌ َٔ اـٛاصز  ًَُوَي٦ِ ُٳ َّ عٳ ٝٳشٵبٳَط ؾأداب٘ عًٞ، صمٞ اهلل   {ؽٵضٳِنتٳ َي

ِ٘ سٳلٌّ}عٓ٘:  ٚٳعٵزٳ ايًَّ  َّ  .ٚمل ٜعظصٙ  {...َؾافٵِبضٵ ِإ

 

 أسنض سهِ َٔ نؿض أٌٖ اؿل ٚايقشاب١ ٚاعتشٌ رَا٤ املغًُني؟
يف اؿضٚص١ٜ ٫ تبز٩ِٖٚ بكتاٍ  َٚٔ نؿض أٌٖ اؿل ٚايقشاب١، ٚاعتشٌ رَا٤ املغًُني بتأٌٜٚ: ؾِٗ خٛاصز ؾغك١، ٭ٕ عًٝا قاٍ

ٚأدضاِٖ فض٣ ايبػا٠، ٚنشيو عُض بٔ عبز ايعظٜظ. ٚسٖب طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ اؿزٜح إىل أِْٗ نؿاص سهُِٗ سهِ املضتزٜٔ، 

ؿزٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا، ٚؾٝ٘: ...ميضقٕٛ َٔ ايزٜٔ نُا ميضم ايغِٗ َٔ ايض١َٝ، ؾأُٜٓا يكٝتُِٖٛ ؾاقتًِٖٛ، ؾإٕ قتًِٗ أدض 

ِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ صٚاٙ ايبداصٟ. ٚيف يؿغ: ٫ جياٚط إمياِْٗ سٓادضِٖ، ي٦ٔ أرصنتِٗ ٭قتًِٓٗ قتٌ عار ؾع٢ً ٖشا جيٛط قتًِٗ ملٔ قتً

 .ابتزا٤، ٚقتٌ أعضاِٖ، ٚإتباع َزبضِٖ. َٚٔ قزص عًٝ٘
بتزا٤، ٚجيٗظ ع٢ً دضحيِٗ. َِٓٗ اعتتٝب ناملضتز، ؾإٕ تاب ٚإ٫ قتٌ. قاي٘ يف ايهايف. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: اـٛاصح ٜكتًٕٛ ا

 .ٚقاٍ مجٗٛص ايعًُا٤: ٜؿضقٕٛ بِٝٓٗ ٚبني ايبػا٠ املتأٚيني، ٖٚٛا ملعضٚف عٔ ايقشاب١، ٚعًٝ٘ عا١َ ايؿكٗا٤

 
 املضتز سهِ باب

 َٔ ٖٛ املضتز؟

صٚاٙ اؾُاع١ َٔ بزٍ رٜٓ٘ ؾاقتًٛٙ "َٔ نؿض بعز إع٬َ٘ ٚأمجعٛا ع٢ً ٚدٛب قتً٘ إٕ مل ٜتب، ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا:  :ٖٚٛ

. "إ٫ َغًُا. ٚصٟٚ عٔ أبٞ بهض ٚعُض ٚعجُإ ٚعًٞ َٚعاس بٔ دبٌ ٚخايز بٔ ايٛيٝز ٚغريِٖ. ٚعٛا٤ ايضدٌ ٚاملضأ٠، يعُّٛ اـرب

ٜكاٍ هلا: أّ َضٚإ اصتزت عٔ اٱع٬ّ، ؾبًؼ أَضٖا إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾأَض إٔ تغتتاب، ؾإٕ  -إٔ اَضأ٠  "ٚص٣ٚ ايزاصقطين

 " .بت ٚإ٫ قتًتتا

 
 نٝـ حيقٌ ايهؿض؟

 :ٚحيقٌ ايهؿض بأسز أصبع١ أَٛص

 .بايكٍٛ: نغب اهلل تعاىل، أٚ صعٛي٘، أٚ ٥٬َهت٘ ٭ْ٘ ٫ ٜغب٘ إ٫ ٖٚٛ داسز ب٘  .1

ِٳ  ...}أٚ ارع٢ ايٓب٠ٛ أٚ تقزٜل َٔ ارعاٖا، ٭ٕ سيو تهشٜب هلل تعاىل يف قٛي٘ ٚٳخٳاتٳ  ِ٘ ٍٳ ايًَّ ٔٵ صٳعٴٛ َِّبِّٝنيٳٚٳَيِه ٫ ْيب  "ٚؿزٜح:  .{اي

 ." بعزٟ ٚحنٛٙ

ِ٘}أٚ ايؾضن١ ي٘ تعاىل يكٛي٘ تعاىل:   .2 ٜٴؾٵضٳَى ِب ٕٵ  ٜٳػٵِؿضٴ َأ ٘ٳ ٫  َّ ايًَّ ملا دا٤  ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: أٚ نإ َبػنا يضعٛي٘، أٚ  {ِإ

 .إمجاعا ب٘ اتؿاقا، أٚدعٌ بٝٓ٘ ٚبني اهلل ٚعا٥ط ٜتٛنٌ عًِٝٗ، ٜٚزعِٖٛ ٜٚغأهلِ: نؿض

 .بايؿعٌ: نايغذٛر يًقِٓ ٚحنٛٙ نؾُػ ٚقُض ٚؽذض ٚسذض ٚقرب، ٭ْ٘ إؽضاى باهلل تعاىل  .3

 .أٚ ارع٢ اخت٬ؾ٘، أٚ ايكزص٠ ع٢ً َجً٘ ٭ٕ سيو تهشٜب ي٘   ٚنإيكا٤ املقشـ يف قاسٚص٠ 

ٍَ٘ٳا }با٫عتكار: ناعتكار ايؾضٜو ي٘ تعاىل أٚ ايقاسب١، أٚ ايٛيز، يكٛي٘ تعاىل  .4 ٔٵ ِإَي َِ ٘ٴ  َٳعٳ ٕٳ  َٳا َنا ٚٳ ٚٳَيٍز  ٔٵ  َِ ٘ٴ   .{اتَّدٳشٳ ايًَّ
أٚ إٔ ايظ٢ْ ٚاـُض س٬ٍ، أٚ إٔ اـبظ سضاّ، ٚحنٛ سيو مما أمجع عًٝ٘ إمجاعا قطعٝا ٭ٕ سيو َعاْز٠ يٲع٬ّ، ٚاَتٓاع َٔ قبٍٛ 

 .أسهاَ٘، ٚكايؿ١ يًهتاب ٚايغ١ٓ ٚإمجاع ا٭١َ
ِٜ ايظ٢ْ ٚاـُض، أٚ يف سٌ اـبظ ٚحنٛٙ، َٚجً٘ ٫ جيًٗ٘ يهْٛ٘ ْؾأ بني املغًُني. ٚإٕ نإ ٚبايؾو يف ؽ٤ٞ َٔ سيو أٟ: يف ؼض
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جيًٗ٘ َجً٘، ؿزاث١ عٗزٙ باٱع٬ّ أٚ اٱؾاق١ َٔ دٕٓٛ ٚحنٛٙ: مل ٜهؿض، ٚعضف سهُ٘ ٚريًٝ٘، ؾإٕ أفض عًٝ٘ نؿض، ٭ٕ أري١ 

 .قاي٘ يف ايهايف .ا إ٫ َٔ َهشب يهتاب اهلل ٚع١ٓ صعٛيٖ٘شٙ ا٭َٛص ظاٖض٠ َٔ نتاب اهلل ٚع١ٓ صعٛي٘، ٫ٚ ٜقزص إْهاصٖ

 

 ٌٖ ٜغتتاب املضتز؟
ؾُٔ اصتز، ٖٚٛ َهًـ كتاص اعتتٝب ث٬ث١ أٜاّ ٚدٛبا، ملا ص٣ٚ َايو ٚايؾاؾعٞ أْ٘ قزّ ع٢ً عُض صدٌ َٔ قبٌ أبٞ َٛع٢، ؾكاٍ -

ؾعًتِ ب٘؟ قاٍ: قضبٓاٙ ؾنضبٓا عٓك٘، قاٍ عُض: ٌٖ نإ َٔ َػضب١ خرب؟ قاٍ: ْعِ، صدٌ نؿض بعز إع٬َ٘، ؾكاٍ: َا  :ي٘ عُض

ٚأطعُتُٛٙ نٌ ّٜٛ صغٝؿا، ٚاعتتبتُٛٙ يعً٘ ٜتٛب أٚ ٜضادع أَض اهلل. ايًِٗ إْٞ مل أسنض، ٚمل أصض إس بًػين  ؾ٬ٗ سبغتُٛٙ ث٬ثا،

 .ؾ٫ًٛ ٚدٛب ا٫عتتاب١ ملا بض٨ َٔ ؾعًِٗ. ٚأسارٜح ا٭َض بكتً٘ ؼٌُ ع٢ً سيو مجعا بني ا٭خباص

ِ٘ ِإَيّٗا آخٳضٳ...}إٕ تاب ؾ٬ ؽ٤ٞ عًٝ٘، ٫ٚ حيبط عًُ٘ يكٛي٘ تعاىل: ؾ- َٳعٳ ايًَّ ٕٳ  ٜٳزٵعٴٛ ٔٳ ٫  ٔٵ تٳابٳ...}إىل قٛي٘:  {ٚٳايَِّشٜ َٳ ٚملؿّٗٛ  {ِإيَّا 

ِٵ}قٛي٘ تعاىل:  ٗٴ ُٳاُي ٛٳ َناِؾضٷ َؾُأَٚي٦َِو سٳِبَطتٵ َأعٵ ٖٴ ٚٳ ُٴتٵ  ٝٳ ِ٘ َؾ ٔٵ ِرِٜٓ ِٵ عٳ ٓٵُه َِ ٜٳضٵتٳِزرٵ  ٔٵ  َٳ أَضت إٔ أقاتٌ ايٓاؼ  "ٚعٔ أْػ َضؾٛعا:  {ٚٳ

ٚ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  "ست٢ ٜكٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚإٔ قُزا صعٍٛ اهلل، ؾإسا قايٖٛا عقُٛا َين رَا٤ِٖ ٚ أَٛاهلِ إ٫ عكٗا

 .نـ عٔ املٓاؾكني سني أظٗضٚا اٱع٬ّ

 

 َاسا ٚإٕ أفض املضتز ع٢ً نؿضٙ؟

إٕ اهلل نتب اٱسغإ ع٢ً نٌ ؽ٤ٞ، ؾإسا قتًتِ ؾأسغٓٛا ايكت١ً ٚسزٜح: َٔ بزٍ " :ملا تكزّ، ٚؿزٜح ٚإٕ أفض قتٌ بايغٝـ

 .صٚاٙ ايبداصٟ ٚأبٛ راٚر "رٜٓ٘ ؾاقتًٛٙ، ٫ٚ تعشبٛا بعشاب اهلل. ٜعين: ايٓاص

 .٫ٚ ٜكتً٘ إ٫ اٱَاّ أٚ ْا٥ب٘ ٭ْ٘ قتٌ ؿل اهلل تعاىل، ؾهإ إىل اٱَاّ، نضدِ ايظاْٞ احملقٔ

 .ؾإٕ قتً٘ غريُٖا أعا٤ ٚعظص ٫ؾت٦ات٘ ع٢ً ٚيٞ ا٭َض
 ٫ٚ مُإ بكتٌ َضتز،

 .ٚيٛ نإ قبٌ اعتتابت٘ ٭ْ٘ َٗزص ايزّ بايضر٠ يف اؾ١ًُ، ٫ٚ ًٜظّ َٔ ؼضِٜ ايكتٌ اينُإ، بزيٌٝ ْغا٤ اؿضب ٚسصٜتِٗ

 

 ٌٖ ٜقح إع٬ّ املُٝظ ؟ َٚت٢ ٜعز َضتزا؟
إسا عكً٘ ٭ٕ عًٝا، صمٞ اهلل عٓ٘، أعًِ ٖٚٛ ابٔ مثإ عٓني صٚاٙ ايبداصٟ يف تاصخي٘. ؾقح ٜٚقح إع٬ّ املُٝظ سنضا أٚ أْج٢ 

 :إع٬َ٘، ٚثبت إمياْ٘، ٚعز بشيو عابكا. ٚصٟٚ عٓ٘ قٛي٘
 عبكتهُٛ إىل اٱع٬ّ طضا ... فبٝا َا بًػت أٚإ سًُٞ

 .ٚصرت٘ أٟ: املُٝظ، ٭ٕ َٔ فح إع٬َ٘ فشت صرت٘ نغا٥ض ايٓاؼ

 .ست٢ ٜغتتاب بعز بًٛغ٘ ث٬ث١ أٜاّ ٭ٕ بًٛغ٘ أٍٚ طَٔ فاص ؾٝ٘ أٌٖ ايعكٛب١، ؿزٜح صؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١ . ٚتكزّيهٔ ٫ ٜكتٌ 

 
 بايؾٗارتني إتٝاْ٘ ناؾض ٚنٌ املضتز، ٚتٛب١ ؾقٌ

 أسنض فؿ١ تٛب١ املضتز، ٚنٌ ناؾض؟

بٝٗٛرٟ ٜكضأ عًِٝٗ ايتٛصا٠، ؾكضأ.. ست٢ إسا أت٢ ع٢ً رخٌ ايهٓٝغ١، ؾإسا ٖٛ "ؿزٜح ابٔ َغعٛر إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ -

فؿ١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚأَت٘، ؾكاٍ: ٖشٙ فؿتو ٚفؿ١ أَتو، أؽٗز إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ٚأْو صعٍٛ اهلل، ؾكاٍ ف٢ً اهلل 

و صعٍٛ اهلل، ثِ َات، ؾكاٍ صعٍٛ صٚاٙ أمحز. ٚعٔ أْػ إٔ ٜٗٛرٜا قاٍ يًٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: أؽٗز أْ "عًٝ٘ ٚعًِ: يٛا أخانِ

 .اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: فًٛا ع٢ً فاسبهِ استر ب٘ أمحز يف صٚا١ٜ َٗٓا

 .َع صدٛع٘ عُا نؿض ب٘ ٭ْ٘ نشب اهلل ٚصعٛي٘ مبا اعتكز، ؾ٬ بز َٔ إتٝاْ٘ مبا ٜزٍ ع٢ً صدٛع٘ عٓ٘-

 .ؾ٬ حيهِ بإع٬َ٘ ست٢ ٜٛسز اهلل، ٜٚكض مبا نإ جيشز٫ٚٙ ٜػين قٛي٘: قُز صعٍٛ اهلل، عٔ ن١ًُ ايتٛسٝز ٭ْ٘ غري َٛسز، -

أصأٜت، إٕ يكٝت صد٬ َٔ ايهؿاص، ؾكاتًين  :أْا َغًِ تٛب١ ٭ْ٘ ٜتنُٔ ايؾٗارتني. ٚعٔ املكزار أْ٘ قاٍ: ٜا صعٍٛ اهلل :ٚقٛي٘-

قاهلا؟ قاٍ: ٫ تكتً٘، ؾإٕ  ؾنضب إسز٣ ٜزٟ بايغٝـ ؾكطعٗا، ثِ ٫س َين بقدض٠، ؾكاٍ: أعًُت أؾأقتً٘ ٜا صعٍٛ اهلل بعز إٔ

أفاب املغًُٕٛ  "قتًت١ ؾإْ٘ مبٓظيتو قبٌ إٔ تكتً٘، ٚإْو مبٓظيت٘ قبٌ إٔ ٜكٍٛ نًُت٘ اييت قاهلا ٚعٔ عُضإ بٔ سغني قاٍ:

نٓت صد٬ َٔ بين عكٌٝ، ؾأتٛا ب٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾكاٍ: ٜا قُز: إْٞ َغًِ، ؾكاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: يٛ 

صٚاُٖا َغًِ. قاٍ يف املػين: ٚحيتٌُ إٔ ٖشا يف ايهاؾض ا٭فًٞ، أٚ َٔ دشز  "قًت، ٚأْت متًو أَضى أؾًشت نٌ ايؿ٬ح
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ايٛسزا١ْٝ، ٚأَا َٔ نؿض ظشز ْيب أٚ نتاب، أٚ ؾضٜن١ ٚحنٛ ٖشا: ؾ٬ ٜقري َغًُا بشيو، ٭ْ٘ صمبا اعتكز إٔ اٱع٬ّ َا ٖٛ 

 .ٕ أِْٗ ِٖ املغًُٕٛ، َِٚٓٗ َٔ ٖٛ ناؾضعًٝ٘، ؾإٕ أٌٖ ايبزع نًِٗ ٜعتكزٚ

 .ٚإٕ نتب ناؾض ايؾٗارتني فاص َغًُا ٭ٕ اـط نايًؿغ-

 .ٚإٕ قاٍ: أعًُت، أٚ: أْا َغًِ، أٚ: أْا َ٪َٔ: فاص َغًُا بشيو ٚإٕ مل ٜتًؿغ بايؾٗارتني، ملا تكزّ-

 

 َٔ ِٖ ايشٜٔ ٫ تكبٌ تٛبتِٗ؟

ٔٳ تٳابٴٛا }، ٖٚٛ: املٓاؾل ايشٟ ٜعٗض اٱع٬ّ، ٚخيؿٞ ايهؿض يكٛي٘ تعاىل: ٫ٚ ٜكبٌ يف ايزْٝا عغب ايعاٖض تٛب١ طْزٜل- ِإيَّا ايَِّشٜ

ٓٴٛا... َّٝ ٚٳبٳ ًَشٴٛا  ٭ْ٘ ٫ ٜعٗض َٓ٘ بايتٛب١ خ٬ف َا نإ عًٝ٘، ؾإْ٘ نإ ٜٓؿٞ  ٚايظْزٜل: ٫ ٜعًِ تبٝني صدٛع٘، ٚتٛبت٘، {ٚٳَأفٵ

 .ايهؿضعٔ ْؿغ٘ قبٌ سيو، ٚقًب٘ ٫ ٜطًع عًٝ٘

ٝٳػٵِؿضٳ َي}َٔ تهضصت صرت٘ يكٛي٘ تعاىل:  ٫ٚ- ٘ٴ ِي ِٔ ايًَّ ٜٳُه ِٵ  َِّ اطٵرٳارٴٚا ُنِؿضّا َي َّ َنَؿضٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ َِّ آ َِّ َنَؿضٴٚا ثٴ ٓٴٛا ثٴ َٳ ٔٳ آ َّ ايَِّشٜ ٚٳ٫ ِإ ِٵ  ٗٴ

ِٵ عٳِب٬ّٝ ٗٴ ٜٳ ٗٵِز ٝٳ َِّ } :ٚقٛي٘ تعاىل  {ِي ِٵ ثٴ ِٗ ٔٳ َنَؿضٴٚا بٳعٵزٳ ِإميٳاِْ َّ ايَِّشٜ ِٵِإ ٗٴ ٛٵبٳتٴ ٌٳ تٳ ٔٵ تٴِكبٳ ٚ٭ٕ تهضاص صرت٘ ٜزٍ ع٢ً   {اطٵرٳارٴٚا ُنِؿضّا َي

 .ؾغار عكٝزت٘، ٚق١ً َبا٫ت٘ باٱع٬ّ
أٚ عب اهلل تعاىل، أٚ صعٛي٘، أٚ ًَها ي٘ يععِ سْب٘ دزا ؾٝزٍ ع٢ً ؾغار عكٝزت٘. قاٍ أمحز: ٫ تكبٌ تٛب١ َٔ عب ايٓيب ف٢ً -

 .اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 .أٚ أَ٘ ملا يف سيو َٔ ايتعضض يًكزح يف ايٓب٠ٛ املٛدب يًهؿض ٚنشا َٔ قشف ْبٝا-
ٜٚكتٌ، ست٢ ٚيٛ نإ ناؾضا ؾأعًِ ٭ٕ قتً٘ سز قشؾ٘ ؾ٬ ٜغكط بايتٛب١، نكشف غريُٖا. َٚٔ قشف عا٥ؾ١ مبا بضأٖا اهلل َٓ٘ -

 .نؿض ب٬ خ٬ف

 ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات

 ٚ ز ؼ اؿزٚرأْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز ا٭طع١ًُٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اٱع٬ّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾن١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعشام اؿٜٛين

 

 


